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Bænin má aldrei bresta þig, búin er freist- 

ing ýmisleg, þá líf og sál er lúib og þjáb, lykill 

er hún ab drottins náb. 

n. p. 



F o 1* in á 1 i. 

'^'^^ATJXPiJVVV^ 

lljer birtiet nú fyrir yíiur, kœru landar! hin 

fyrsta bók, er prentuí> hefur verib í prentsmibju 

okkar Norblenclinga og Ausífírbinga, og vona jeg 

húii fái góbar vibtökur hjá ykkur, og þab því 

heldur, sem hún er sarain af einhverjura menní- 

ubustu og merkustu raonnum hjer lendum á seinni 
f 

tímum. I tiUiti til stafsetningarinnar á bsenum og 

sálinum sjera .Túns sál. í Mobrufelli vil jeg geta 

þes8, ab henni hefur ekki verib breytí frá því, 

gem iiún var í frumritinu, af því mjer þútti ekki 

brýu naubsýn bera til þess, en nefnd sú, er tekib 

hefur ab sjer uraráb prentsmibjunnar, á engan þátt 

í þv(; jeg leiíi mjer í þvískyni, sem stafsetningu 

tjebra bæna snertir, ab benda til þess, cr Páll 

postuH '^segir í brjeFinu til Korintuborgarraanna: 

yjMitt orb og mín prjedikun var ekki knýjandi í 



orbum raannlegrar speki, heldur í andans og krapt- 

arins hreinum sannfæringura, a?) tru yfear sje ekki 

í mannlegum vísdómi, heldur í Gufes krapti", 1* 

Kor, 2; — og ímynda jeg rajer, sib þetta gjori 

bííkina ekki dútgengilegri, einkum þar svo sýnist, 

sem hinir nýrri rithofundar og útgefendur hati 

ekki ætíb fylgt hinum somu rjettritunar - reglura 

í búkum þeim, er þeir hafa sami?) efeur látiS prenía. 
\ 

Bænir sjera Júns Hjaltalíns, sjera Hallgríms Pjet- 

urssonar og Lasseníusar eru preníaSar raeíi hinni 

nýrri stafsetningu, ásamt tvennuin viku - sálmmn 

og versaflokkum. 

Smávegis prentvillur og lýti, sem vera kynnu 

á búk þessari, bií) jeg gúbfúsa lesendur ab lag- 

færa og iesa í málií), jafnframt og jeg úska og 

vona a?) þjer, kæru landar! veitiíi henni gúía 

vi&toku. 

Skrlfa?) í aprílmánu^i 1853. 

Grímur Laxdal. 



Mtutt á 

af 

J ó le s heitins Jó u li ii a r. 
J 

er fyrst var prestur til Grundar - og MoSruvalla- 

|>ingabrau6s í Eyjafiríii, og sí&ar aí) Mobruvalla- 

klausturs-braubi í Horgárdal; fáorblega í letur 

fært af dottursyni hans Jáni Thorlacius. 

JoTi prestur Júnsson var fæddur aí) Gu^rdnarste^um í Eyja- 

firt5i 4. dag ágást- mánabar 1759. Fa^ir hans var sjera 

Jdn, prestur til Gnujdar og Mn^ruvalla, Jónssonar Ingrjettu- 

inanns, or lengi bjó á Bakka í Svarfa^ardal, Oddssonar býnda 

á Skeiíii, Jónssonar bunda á Meium, í somu sveit; frá Jóni 

þessum er komirm mikíU ættsprengur og gofugur, e^ur hlii 

svokalla^a Melaætt, t a. m. prófastur sjera Pjetur á Vítíi- 

vollum; sjera horlákur fyrrum prestur til Húsavfkur; fjórt'- 

uugslæknir Jón Pjetursson; Gu^rí^ur hússtrú herra Sigurbar 

byskups Stefánssonar, og margt fleira tíginna manna. Móh- 

ir sjera Jóns var Sigríbur Bjarnadóttir, hálfbræíiraharn 

prófast sjera Sigfús Jónsson á Hof^a, cn 5. ættli^ur frá Gub- 

braudi byskupi porlákssyni, 8. frá Jóni hyskupi Arasyni, 11. 

trá Lopti ríka á M0Í>ruv0llum, og 16. frá GuÍJmundi ríka á 

MoÍJruvoIlum^. 

*) Ekki áttu þau Jón prestur og Sigríbur fíeira barna. 
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Yl 

'J6n ólst upp lijÁ foreldrum sínum, fyrst i Gubrúnar- 

þanga^ til á 9. aldurs ári, og sr^an á Stúru-Grund 

i Kyjaíir^i; þar Tar haun í 17 ár hjá foreldrum smum, en , 

ÍS. íiTih reisti hann tar hú, sama vorií) og foreldrnr hans ^ 

fluttu þa^anaí; NupufelU. Ari sí^ar flníti hanu einnig þanga^ 

til þeirra, og hjó þar alls í 12 ár. Jiá ílutti hann enn bú- 

ferlum aí) Moí^nifcIU í Grnndar-sókn vorib 1798, ogbjóþar 

í 41 ár, uus hann loks flutti vori^ 1839 út aí) Ytra-Duu- 

haga f Moí)ruTaUa - klaupturs súkn, hvar hann dvaldi þaí; eptir 

var aífinnar, e^a um fuUan 7 ára tíma. 

þaí) sýnir eitt me^al annars, hvflíkur vísiuda - og Uer- 

dómsmaí)ur fa^ir sjera Jóns var, aí) hann kenndi syni síuum 

oUu leyti sjálfiir heima hjá sjer, og bjó hann svo úr garí)i, 

aþ þegar skólameisfcarí Mag. Hálfdán Einarsson útskrifa^i 

hann árií) 1780, dá^ist hann mjeg aí> lærdómí hana og þekk- 

ingu í bókleguin vísindum. þre^mr árum sí^ar var harin, 

epfcir áeggjaii sfcrax nefnds skólameistara, af foijur sínuin J 

kaUa^ur sjer til a^stoí)ar í prestsembættinu, og sít)anvigour 

fcil prests af sama bálæroa manni, cr þá þjóna^i í stiptspró- 

fasts sta^, á Hólum í Hjaltada! 1. dag júnímána^ar 1783 ; 

var h,ann þá á 24. aldurs ári. ÍJÍ^’an var hann aíisto^ar- 

prcstur fo^ur eíns í full 12 ár, e^ur þangaí) tii hann burt- 

kaUat)ist 3. dag júlímánahar .1795, og svo eptirmaí)ur bans 

í Grundar - og Mo^ruvallU-prestakallinu, er hann þjóna’bi í 

44 ár, 9 seinustu árin met) a^östoí) sjera Jóns sonar síns*. 

Haf^i sjera Jón ásett sjer at) sækja aldrei um anna^ presta- 

kall, euda þótt Grundar-braii'fciþ sje taliþ eitt me^ hinum 

fátækari, og hann œtti kost á d'^rum miklu inngjaldaraeiri 

brau^um; því hann áieit þa^ samvizkuefni fyrir sig, sækja 

um slík skipti at) eins í líkamlegs hagna^ar og ánægju skyni. 

‘) Met)an bá^ir föhgarnlr lif'öu, var h.ann kaUat)ur pjera 

Jón yngri, og þetta sama nafn hlaut emnig sonur hans, eptir 

þa^ hann gjor^ist aí)stoí)arprestur hans. 

l 



vn 

En þcgar Meíiruvalla -khusturs - brauí)i?) losual&i áriiS L838, 

Ijet hann þú tilleiíiast aíí sækja um þab fyrirþrábei^QÍ iimt- 

manns Bjarua heitins Thorarensens, og veitti stiptanitmaVur 

Bardeníleth honum þab þá strax, án nokkurs ineí)mælinAar- 

brjefs frá hlutaí)eiganda prúfasti, e^iir o^rnm út í frá; \ar 

hann þá kominu á áttræ^asta aldiirs ár, er hann flutti bnrt 

úr Eyjaílrí)! í>essu prestakalli þjúnabi haiui samt einsKriuil! 

í rúm 6 ár, þanga^ til hann kallai&i loks sjer til abstor'ar 

dúttursou siun stúdent Jún Einarsson Thorlacius frá Saurbæ 

í Eyjaflrbi; átti hann þá eptir rúmt 1 ár úlifat). 

f)egar sjera Jún hafbi 7 um tvítugt, gekk hann ab eiíí.i 

júmfrú Helgu Túmasdúttur haustib 1786; bún var fædd ab 

Saurbæ í EyjaSrfei 17. dag janúarmánabar 1770. ForeldrHr 

hennar voru þau sjera Túmas Skúlason, prcstur fyrst öb 

Saurbæ, og sí^ar ab Grenjabarstab, og Álfheiíur Finarsdútt- 

ir, Fystir stiptsprofasts Mag. Hálfdáns Einarssonar. BernJúns 

prests og Helgu voru þossi: 

1, Jún, fæddur 1787; sigldi til Kaupmannahafnar 15 ára 

gamall, var erlendis ful! 20 ár, fcom BÍÍ)an inn aptur, og 

var^ aibBto^arpreetur fafeur gfns, og loks eptirmaburhans 

í embættinu. 

2, Sign'i&ur, fædd 1790; giptist sjcra Hákoni Espúlin, sem 

nú er prestur aí) Stærraárskúgi. 

3, Margrjet, fædd 1792; giptist sjera Einari Thorlacius 

presti aib Saurbæ í Eyjaflr^i. 

4, Álfheií)ur, fædd 1794; giptist sjera Hálfdáui EiiiarSKyni" 

brúi&ursyui múi&ur hennar, prcsti fyrst Kvonnabrekku 

f Dalasjslu, hvar kona hans anda^ist 1833, on síbac 

Brjámslæk á Bar^astro^nd. 

5, Túmas, fæddur 1795; deyfei 1798 tír barnaveikinni. 

6, Ijorstelnn, fæddur 1797; doybi ársgamall tír senui vtúki. 

7, Gubrún, fædd 1801; Uft)i í foí)urhúsum úgipt, þítugau 

til hún aiidaí)ÍBt 1843, þá á 42. aldurs ári. 



Vffl 

Hfllga. kona Júas prests, anda^ist aí) Dnnhaga 25. dag 

júniniánabar 1841 ; þa^ var kvennval hií> mesta, frí?) sýunm, 

og a.'b því skapi kvennkostum búiu. Kefííu þau hjon þá lif- 

samau í hjiiskap uálægt 55 árum; hún var á 72. aldnrs 

ári. þegar hún Ijezt, en hann haít)i þá 2 vetur nm áttrætt. 

Me^iaii Jón prcstur sat Grundarbrau^inu, hlaut hann 

opt !ih vera vil&ri^inn afakipti ýmsra opinberra stiptaua, t. a. 

ni. vib spítalahald og rcikninga hans, allt á meí)an hann bjd í 

MH^rufelíi; vib sáttanefndar-embœtti, þangab'til hann flutti 

burt úr Eyjaflr'bi — og tokst honum aí) koma sættum á rúm 

i50 þrætumál — ; vií) umbotjshald Munkaþverár - klausturs- 

gúz, scm settur l^gverjari ekkju þeirrar, er þaí) haf'^i á hendi, 

og sem var skyldmonni konu hans; vi^ meí)uimsjon fátækra 

Ijárhyrzlunnar á Akureyri; þar á ofan vi^ reikningsfærsln- 

ransókn þeirra sjálfseígnar kirkna, sem hanu þjúnaí)i, og vib 

aukaútsvars-nií)urjnfnun og hreppsomaga-ráí^sterfun í allri 

Aveitinni, því kirkjusúknir hans voru partar af þremur hrepp- 

iim. Ea af þvf álit hans um sum hven þcsskonar málefni var 

nokku^ frábrug?)!^ sko^unarhættí sumra aunara manna, ’komst 

hann á stundum vi(& þa^ í opinber kærumál, enda fyrir 

rjptti. og Ijet Big þá jafnan í Ijúsi, eins og ætfb endrarnær, 

þegar haun einhverra orsaka vegna neyddist til ab takast á 

hendur vandasom rjettarmál, bæí)i í ræbum haus og ritmáli 

furbu mikil lagaþekking, sannfæringar- og mælskukraptur, 

sern opt og tíbum ekki mun hafa stubt alllítib ab því, ab 

mál hans fengu þau endalok, er þau hoffbu. 

Af prentu^um ritgjnrbum liggur nokkuí) eptir prest 

þenna, en þú miklu meira af úproutubum haudritiim, er sum- 

part eru útþýbingar andlegs efuis úr þýzku, svensku, ensku 

og donsku. 1 gubfræbi, og otrum andlegum efnum, eru til 

p])Hr hanu á prenti. 

1, Kvaugelisk smárit, fram undir 80 ab toíu, áhjer 

iim bil 120 erkum; þau koma út á ári hverju, og eru prentub 

f Kanpmannaherfu. sýnir Ijúslega, hve mikib far þessi 
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;?u^sma^ur hefur gjert sjer fyrir þvf, aí) útgáfa þossara smá- 

rita ckki skyldi farast fyrir, þótt hans missti vih, ab hann 

skummu fyrir andlát sitt stofnsetti, a% mestu af eigin ram- 

leik 1000 rbd.‘sjú^, er settnr er á vnxtu gegn konunglegum 

skuldabrjefum, og ætla^ist hann til, af ávoxtunum skyMi 

árlega gefast út nokkur evaugelisk smárit, og þau sít)an út- 

bytast aí) mestu leyti geflns me^al fátækrar alj)ýí)u á íslandi: 

en iimsjún reglulegrar útgáfu þessara rita er á hendur falin 

prestinum Jóh. Friedr. Matthiesen, „Agent" hins Moeriska 

braí^ra-safnaí)aríKaupmannahafn (Stormgatan, Nr. 197). (Jsk- 

andi værí, þeir, sem þess eru umkomnir, vildu halda á- 

fram þessu lofsver^a fyrirtæki! 

Sonn guí)hræí)sla, á22. nrkum, prentu^ í Kaup- 

mannahofn 1839. Utgáfa beggja þessara bóka segir sjera 

Jún sjálfur aí) kostaí) hafl sig ,;meir en 2000 rbd.‘‘, en ýms- 

ir go^ir menn bæ^í innan lands og utan hafi mikiiega styrkt 

síg, en samt einkumhií) engelska „Tract-Society“, e%ur smá- 

rita fjelag í Liindúnaborg. 

3, Fernir vikudaga sálmar og bænir, á hjer um 

bil 4. nrkum, útgofnir á hans eigin kostna^, og prcnta^ir í 

Kaupmannahofn 1832. 

4, Y f i r s k 0 h u n hinnar eldri útleggingar á domara- 

bók gamla testameutisins, ásamt spámannanna Esaíasar og 

.Teremfasar, samauborin vih upprunamálií). I^essa yfirsko^- 

II n fól biblíufjelagií) lionum á hendiir, áí)ur en biblíau var 

SHÍnast prentub í Vi^ey 1841, en umbreyttihenni samí tolu- 

^ert. Líka hefur hann nýju útlagt bá^ar Samúolsbæk- 

urnar, þú sú útlegging sje ekki í nýju bibKuútgáfunni. 

Kn af óprentu^um handritum er tU eptirhann um and- 

iegt efni: 

I. Samtal milli Páls og Sáls um kristindominn og hane 

sennu it)kanir, útlagt úr donsku, er hann kallar: fátæks 

mauns húsbók; fyrsti parturinn af því fór tfl Sigurbar 

byskups Stefánssonar, 
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2, Um ástand kristindómsins á þremur fyrstu öídunum 

eptir fæ^ingu Krists, er hann kallar: bioíiskírn. 

3, Lífssaga kristiiegrar kirkju, er hann svo nefn- 

iri hljúÍJar um ástand hennar og úfcbreiljslu allt í frá Krists 

tímum til vorra daga. 

4, Sporons lærdúmsb ók í kristindúminnm, handa bornuto. 

ð, Huglei^ingar yflr gu^legs lífernis miklu nau^- 

gýn og ny ts emi. 

6, lítskýrandi hugleiibmgar yfir Ungdómssogu Jóhann- 

esar skírara og Jesú Krists, eptir rjettri niburraban; handr. 

úfullkomna^,. 

7, HugleiÍJingar yfir trúarbrug í)in, bæí)i hin nátt- 

úrlegu eptir skynseminni, og hin opinberu eptir ritningunni, 

samanborin vií) Talmú^ Gi^inga, Zendavestu Persa, Koran 

Tyrkja og lærdom Zóróasters, e^ur trúarbrögí) Kínverja; 

handr. ófullk. 

8, |)ankat til eptirþanka nm ástand gaí)s kírkjn á 

fyrri og seinni tfmum ; handr. ófullk. 

9, Útskýringar yflr fyrstu kapítulana af opinberununi 

Jóhannesar; handr. ófullk. 

10, UtleggiDgNyemeyer8 skólalærdómsbókar, me^ 

athngasemdum þýbaudaus. 

11, Nokkrir fyrirles tr ar yflr fyrstu 7 kapítulana af guh- 

epjalli Jóhannesar, haldnir í hans fyrra prestakallií Eyjaflrhi. 

12, Leii&arþrá^ur útúr volundarhúsi vantrúar- 

innar, gegn Deistnm og Suciníanistum. 

Ank þessa ern til eptir nefndan prest ýmsir „kritiskir og 

antikriti8kir“ ritlingar andlegs efnis, svo eem: 

1., yílr nýju messusaungsbókína, þegar hún kom fyrst úfc, 

er svaraib var I5ngu sí^ar af preBtinnm fcil Mela £ Melasveit 

sjera Bjama Arngrímssyni, og som sjera Jón svarahi aptur 

strax er honum gafst færi á þvf. 

2., f>efls utan áfcti hann f stríbi vib ýmsa lær^a menn út 

af líku efni, er laut bæ^i trúarbrog^unum yfir hofaí>, og 
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Andlegam skáldskap sjer í lagi; eÍDknm var þaí) samt y'ih 

Konferenzráí) og Pr. Magnús Steplxensen í Vií)ey, og eru 

8 e n di b rj e f þeirra eJl samantekin ekki alllítill bæklÍDgtir^ 

3., liíka hefur hann svara'b tveimur monnum, cr scti 

hcrf(^<u út á sumt af innihaldi hinna evangelisku smárita, oir 

har á ofan 2. geistlegum, er gjort hof^u hi^ sama. 

4., f)essum sfí)arnefndu svorum sinum, sneri hann Ádan5?k» 

tungu, og Ijet prenta tau í Trúarbragbahlabi Ronnefl prðí>tí. 

árib 1833; sjá No. ÍO, 11 og 12. 

5., I tjobu b]at)i finnst og frá honum ritgjorí) á donsku 

um Island, einkum ura þess andlega ásigkomulag; sjá No. 46 

— 48 áriíí 1830. 

6., Eitt af sendibrjefnm hans fmnst og á f.ugelsku í‘'Report 

of the Tract - Society,, í Lundúnum. 

7., Til munu og vora eptir liann kritiskar athugaserodir á 

latínu yfir eina audlega bdk, er út hefur komi^ ekki alls fyr- 

ir longu, sem og líka 

8., yílr seinusíu útgáfu nýja testamentisins, á sama 

tungumáli. Somuleií^is er til eptir hann: 

9., ritkorn á dousku um hina heilogu kv0ldmáltíÍ!;og 

lcksins, auk á^urtalins, 

10., Uppkast meí) hans eigin hendi, rita^ me^ ofur- 

smárri og bnndmni fljótaBkript, meir enn á 70 orkum, sem 

inniheldur ýmsar andlcgar og uppbyggilegar frás^gur, út- 

lagifear mest úr þýzku og ensku, og .eru /áoinar af þeim 

pronta^ar me^al hinna evangelisku smárita. 

I náttúrufræí)!, og o^rum veraldlegum efuum, hefur hann 

útlagt: 

1., Rit eitt eptir Fr. Suhm, sem hann nefnir náttúru- 

sko^ara*., me^ skýringargreinum frá sjálfumþý^andaniim; 

því fylgir og annar ritlingur um dy gbin a, eptir sama mann; 

'.) f>ab er mishermt í kirkjusogu Ur. Pjeturs, aí) nátt- 

úrusko^arinn sje í fyrstu saminn af Strnm^nei, ekki afhon- 

BDij holdur af Fr. >Suhm, hinum dansktt nafnfiœga sagnaritara. 
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preiitA^- á l.eirárgffr^um 17* . ; en trií>ja bakUDgnam om 

kristiadúmina, aptir samohálær^a hefund, yildiKonferenz- 

rá^ií . er ]>i Btýrbí prentverkinu, ekki veita Tiíitoku, en finnst þó 

prentabur ine^al hinna evangelisku smárita; sjá No. 30. 

í^ftmuleiíiís; 

2., búk Jjá, er kaíliigt: die grosse AV e 11 - S tub e, þ. e. hin 

miki.1 V e ral d <ar8 to fa. Líka hefur hann samib ; 

3., ritkofii um vallarmælingu, cr preiitab finnst í 9. 

ári hinma eldri Fjelagsrita; og 

4., eptirj)anka, vakta yib yíirlestur hins nýa tímarits, 

er nefnist Fjolnir. Ymislegt fleiia liggiir eptir þenna merk- 

isinann, áhræraiidi reikningslist og mælingarfræ^i, t. a. m. 

5., iira tímareiknÍQg, e^ur undirsto^u æfinl'egs al- 

manake. og margt fieira þar lútandi. í bú?kaparfræÍ5i 

hefur bann og samib: 

0., ritling einn um jafnvægi búdrýginda milluin 

sauba og útlendra niatvæla, seui preutatur er í Kaup- 

piannahofa 1801, og þrátt fyrlr hans megnu ritvillar þú op- 

inberlega launa^ur. Um þesskonar búskaparleg málefni hef- 

ur hann og fleira rita^, t. a. m. 

7., um hinn sannsýnilegasta nií)urj0fnunarmáta auka- 

tillagsius til fátækra hreppslima, sem allt gekk til Kon- 

forenzrá?)s amtmanns St. Thorarensens. Snmuleitis 

8., æí)ilanga ritgjort, er harm kallar Fornjút, um jaríia- 

virbingu, landauraver?)iag og ferst leigukúgyldi; bækling J)enna 

sendi haun byskupi Geir Vídalín. Loksiiis hefur hann 

nylega útlagt úr þýzku 

9, ritgjnrb nokkra eptir læknir Strahl í Berlín um und- 

irlífssj ukdúma og þeirra líkvœnlegasta lækningarmáta ; 

aí) úgleynidri 

10, Dagbók þeirri yfir ve^ráttufar og annat, nr viifcbar 

á hverjum degi, er hann einlægt hjelt frá árinu 1785 og allt 

til dauí)adag8. 

I bundinni ræ^u er og ýmislegt til eptit prest þenna, 
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bæí)i andlegs efnis og veraldlegs, frá yngri og eldri árum. 

Af Mnu andlega raá fyrst telja: 

1, Utlegging Er. Pontoppidans blóbskírnar, í 5 

Eálmum. 

2, Gellerts andlegu snngvar, 50 &h tolu, útlagííir úr 

hýzku. 

3, Enn abrir 50 sálmar ýmislegs efnis; og l)ess utaii 

4, bjer um bil 20 sálmar, er finnast prentaí^ir í hinum 

evangelisku smáritum. Auk þessa liefur haim orkt: 

5, hjer uin bil 40 ei^fert)isleg eptirlíkinga - k væbi, 

sem flestoll eru dregin út úr verkum Gellerts. Enn frem- 

ur hefur.haim sett í rímnalags Ijóí) 

C, efai er hann kallar andlega veraldar- 

þanka, fyrst iim alve rnldina, og stær^ hennar yfir 

hefub; þar næst um vorn veraldarhnott sjer í lagi, 

nefnil. aldur hans og æfisogu - ágrip; og í |)rií)ja lagi um 

byggingu þessa Vors Imattar út af fyrir sig og landa- 

skipun. f>essir þankar eru útlistabir í rilmum 250 erind- 

nm. Enn er til eptir hann: 

7, Eimmanns-ríma, or hann svo kallar, í Sflokkurn, 

nefiiil. um undirsto^u rímsins, og þess reiknings ai&ferb. 

f>essir rmmaflokkar iunihalda 219 erindi, auk rúmra 30 miuu- 

isvísna, sem útlista me^ dæmum allgreinilega a^ajefnií). 

Undir sama Ijú^mælalagi hefur hann og búi^ til: 

8, hjer um bil 26 smáflokka af ep tirlíkinga - visum, 

sem allar eru sifefer^islegs efms. A yngri árum samdi hami 

einnig 

9, 5 rímur út af 1. bok VirgiliiÆneidos; og þess utan ýms- 

ar einstakar rímur omerkara innihalds, sem flestar eru glatabar. 

Margar grafskriptir, erflljúí) nokkur, og brú^kaups fyr- 

irmæli eru og til eptir hann, flest á ísleuzku, nokkut) á ia- 

tfnu, siimt prcntaí), en þú flest oprentaí). Af latínskum 

versum hefur hann líka samií) toluvert, sem flest allt er sit- 

ferbielegs og andlegs efnis. 
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^)es8 or geta, af því prestur þessi komst fvrir 

ntgj0rÍ5ir íinar í ekriflega vibkynningu vib ýmsa mcrka meun 

erlendiB, t. a. m. i Englandi vib hinn nafntoga^a mcrkis- 

mann Dr. Eben, Heriderson, og fleiri þar; vi^ .,Archidiaco- 

nus“ Wiothor í Jtzehoo; vib hinn ágæta mann Gilbert v. d. 

Smissen í Altdna, ríddara a^ nafnbdt, scra hann hafí}i brjefa- 

skriptir vi^ hjer um bil í 20 ár; vi^ hinii sæla gu^smann 

prestinn B. F. Rffnne f Lyngbyo, og vilb fleiri lær^a menn: 

þá sendu þeir honum, einkum riddari Smissen, margar á- 

gœtar bækur, allar e^ur velflestar andlegs og gublegs inni- 

halds, margar af þeim á þýzku og engelsku, en þd suraar á 

svonsku, hollenzku, fraasku og dffnsku tungumáli. Allar 

eÍJur flostar þessar bækur gaf hann aptur Grundarkirkju í 

Eyjaflr^i, þegar hann flutti þa^au, svo kirkja þcssi á nú 

töluvert bdkasafn. 

J)aí) mun mega fullyrÍJa, sjera Jdn hafi vcri^ .— 

þegar á alU er litií) — einhver hinn lær^asti af samtrba 

prestum hjerlcndis, onda þdtt ekki verí)i á mdti því bori^, 

ritgjorííir hans, vísindalega sko^aÍ5ar, ekki beri aí) ellu 

leyti á sjer húning þann e^ur blæ, er sambjdbi lærddmi 

þessara tíma. 

Sem málfræ^ingur var hann eii^kar vci aí) sjer, ogskildi 

hann — aiik md^urmáls síns — latínska, hebreska, gríska, 

þýzka, cngclska, svenska, franska og danska tungu, og rit- 

a?)i líka sum þessi mál svo vií)unandi var, einkum latínu, 

er honnm Ijet einkar vel. þessa raálfræ^islegu þekkingu jdk 

hann líka toluvcrt mc^ þvi, aí> hann kenndi undir skdla 

hjer um bil 15 piltum, og voru 2 af þeim útskrifaí)ir strax 

uadan hans hendi, og víg^ir til presta án nokkurrar frekari 

uppfræl&ingar. Á reikningslist og mælingarfræ^i lag^i hann 

mikla stund á framanver^ri æíl sinm, þvf hann var mj0g 

hneig^ur fyrir betta hverttveggja; líka var hann rímmabur 

hinn mesti. Emnig haf?)i hann — eins og á^ur er ávik- 

ií) — aflaþ sjer teluver^rar þekkingar á íslenzkura legum, 

k 



ítg á læknis - og grasafrÆ^-i, er hann nam mest af tóur 

eíniim, oríslogíium lækni á þeirri tíí-. Sömulei^is var haQu 

talinu skáid gott, bæíii á íslenzk Ijófemæli og latíosk. 

Sem prestur átti hann fáa pína líka, því bótt hann 

legbi mikla stuud á jmislog onnur TÍsfndi, cins og Jjegar er 

á minust, var samt gufefræ^in hans mesta eptirlætis Æja, 

og rjett sem lífit f ulliim hans lærdóinsi^kunum. J>at> vac 

Jafuan vaudi hans ab tala upp frá brjóstinu, en haf^i ab 

oins lítiim lappa hjá sjer meí) ræ^uskiptunum á og tih'ísuD- 

um, og samt varb honum aldrei or^fátt, heidur har hann 

jafnan hratt á, og lnib á stundum svo mjog, ab hann ekki 

varb iiógu fijótur at) koma bví frain, er imii fyrir var. 

Kenningin var kraptfull og áhrifaniikii, frambur^urÍTm skerr- 

uglegur, snngroddin mikii, cn fremur stir^. Hoiium er hvor- 

vetna vií>brug^ih fyrir þai), hve staklegan áhuga og óþreyt- 

andi árvekni hann alla jafna Jag^i á prestsembætti sitt og 

kennimaniilega skyldu ntnn kirkju sem innan, og þó 

sumum þækti hann heldur til \andlætingasamur (sjá Kirkju- 

sogu Hr. Pjeturs á bls. 3íí4), var honiim þaí) fyrir minnstu, 

þótt hanii væri af mannlegum dóini dæmdur, því hann hafb) 

)»ab jafnan fyrir fasta reglu, sem stendur í sendibrjefinu tií 

Galatíu - manna, kap. 1, vers. 10; eins og líka allir þeir, 

sem nokkub þekktu þemia merka gubsmann, hljóta aíi Ijúka 

upp sama munni meb þáb, ab hann jafuan hafi borib sókn- 

arbnrn sm fyrir brjósti sjer, og ekki getab glabst uokkurri 

meirí gltíbí, heldur enn þcirri, sem Jóhannes postiiU telur 

hina mestu, er hjarta haus geti á móti tokíb, (3. Jóh. l, 

4. Um embættistíb sína hafoi hanu skírt fyrir víst 44.? 

barn, en Bungib yfir 357 líkum. 

Sem hússfabir var haun fyiirmynd flestra annara, þvf 

hann var ástríkur ektamaki, blibur fabir, góbur og nærgæt- 

ina hússbóudi, og — þab, sem mcst var í varit) — har’r. 

prýddi hús sitt og höimili meb ibuglegrí brúkun gubs orba, 

bæn og árvekni; hvar sem hann var staddur, og hvar Sðm 
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ftann gokk. J)á var hann jafnan á eintali og staíiugri bæn 

\ib siun himneska fnbur, í því sem hanu var ætih þess 

á millum eitthvab ab fást vií) bóklegar menutir og vísinda- 

legar i^kanir — þvf sjaidan var hann i^julaní; en af bú- 

skap og 0^rum hversdagslegum umsýslunum skipti hann sjer 

Ifti^ á seinni árum, heldur Ijet konu sína og a^ra út í frá 

aí) mestu leyti sjá um þa^. f>egar einhverjir komu heim til 

hans, var hann glac^vær og gestrisinn, og veitingama^nr mik- 

iil, og skemti þá gestum sínum meb fogrum og fræí^andi 

Yi^ræuum; iíka var hann Jiá mjng tilhlitirunarsamur í tali, 

svo at) þá, sem þekktu nokku^ til skaplyndis hans, mátti 

enda fur^a á því. Bú hans og efnahagur st«>í) jafnan fost- 

nm fæti, enda kunni haun líka vel meíi at) fara. 

J>aí) er mælt, aí) sjera Jón hafl á yngri árum reiib 

fjorma^ur mikill og ákafur / skapi, en á efri hluta æfi hans 

snjerist hugur hans allur aí) hinu andlega; þú var hann 

jafnan kcppinn, hvaí) sem hann tókst á hendnr, og vildi 

/ram iáta ganga. Hann var vel máli farinn, og hinn snjallasfi; 

■ mjeg var hann í mdti hræsni, en knnni þd vel koma sjer 

fram vi^ yflrmenn; engi var hann ábnr^armaí)ur. Hannvar 

vel í vexti, og gildur alb karlmennsku, og kvat) miki^ ab 

houum, hvar sem hann kom fram. Jafnan var hann fremur 

iieilsutœpur um æfl sína, en gætti fur^u vcl heilsu sinnar 

me?) stakri hdfsemi í mat og drykk. {>egar meslingaveikín 

gekk hjer seinast yfir land allt, tdk hann einnig veiki þessa 

vib þjdnustugjorb eins sfns sdknarbarns, er loks leiddi hann til 

bana, eptir rúma hálfsmánabar legu. þaí) var tfmanlega (?) 

fains 4. dags septembermánabar 1846, er Jdn prestnr andab- 

ist; var hann þá fnllra 87. ára ab aldri, en hafbi verib prestur f 

rúm 63 ár. Jarbarfor hans fdr fram ab Fribreksgáfu hinn 16. 

sama mánabar, og er legstabur hans ut - og fram-undan 

kirkjudyrumim þar, ebur til hægri handar, þegar út er geng- 

ib úr kirkjunui. Yfir þeim hjdnum hvfUr lítill, en snotur 

líkíteinu, er sjera Jdn hafbi sjálfur útvegab hjá þjdbhaga 
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pmi^num Jakobi Snorrasyni á Hásaíellí; ííka hafli hann 

sjálfur sptt sjer epfcijfylgjandi grafökript; 

Liggur hjer undir. 

rotna&ur líkami, 

.1 6 N S prests J Ó N S S O N A R. 

Jesú Krisís syndara, 

vona&Í sá, 

af náb ab verba háipinn, 

en athofnum gínuiii 

hann engum treysíi. 

Minnstu þess, mabur! 

hrab mest um varbar, 

tak ráb í tíma, 

og trúbu Gubi! 
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Hokkrir 

Viku - daga Sálmar og Bænir 
til 

Húsisaiidaktar. 

Fyrsti Flokkur: 

Sálmar og Bænir, líks innihalds, 

'■^vuxnrjvw 

Iti S á 1 m u r. 

Lagi^: Hvíld er þægust Jijátium, o. s. frv. 

liOf þer, Ijdssins Fabir! er Ijdsin tv0 skapabir, 

náttilru bæí)i* og náfear, er næra á sinn hátt báí)- 

ar; gæbsku geisla þessa, gafst oss til aí) hressa, 

og bestu heillum blessa. 

Sdl hin sjáanliga, sínum allavega, geislura frá 

fleigir, frí& á hvorjum dcgi; ollu meir ab mæla 

niagnar glebi’ yndæla, Sdlin náfear sœla. 

íæssa sdl vér sjáum, í sannieiksorbi, og fá- 
1 
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iim, il og byrtu blfóa, er biirtu rýmir kvfSa. þú 

ert, Jesul þetta, þú, Gufes ímynd r&tta; miskun 

þinni’ oss metta! 

II þinn oss lát kanna, og elsku kveikja sanna 

cn byrtu’ á brautu leiSa, er bobar farsæld greiíia; 

aldrei v^r svo villumst, í verold, n^ mannspill- 

umst, heldur þig afehyllumst. 

I Ijðsi lát oss gánga, lífsins veginii þángab, 

hvar sðl mun aldrei setjast, nö sál í dygbum letj- 

ast. Jesú, lífsins Ijorai! líknabu’ oss íddmi! hátt 

þín lofgjorb hljdmi. 

B æ n i n. 

I^of og dýrb si^ þer, Fabir Ijdsanna! fyrir þab þú 

skapab hefir handa oss manneskjumtvnfaldaljdss- 

iippsprettu, nefniliga: þá náttúrligu sdl á himnin- 

iira, og nábarinnar sdlu, í þínii heilaga orbi og 

sakramentunum. Bábar þessar sdlir endurnæra 

og glebja, hvor meb siít slag, ogþena osstilbestu 

nota. þd nú hin sýniliga sdlin, sem upprennur 

yfir oss dagliga, sð ab vísu fogur, er þd hin þús- 

undsinnum yndisligri, Sdl nábar og rbttlætis,und- 

ir hvorra vængjum hjálpræbib býr. þessi síbar- 

nefnda sdl skín- nú — og skein — fyrir oss í 

dag í orbi þínu, hvor ab uppfyllir sáiir vorar 

himneskum il og byrtu, sem burturýmt gctur frá 

oss jollum hjartans kvíba. þcssi blessaba sdlin 

ert þú, herra Jesú! þú, sanna ímynd Gubs veru 

og Ijdmi hans dýrbar! þinnar miskunar geíslar 
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s^u vort sannasta yndi og epíirlæti! Lát ií elsku 

þinnar til vor fylla Iijortii vor inc& elskii íil þín 

aptiir á mdti, én Ijdma þíns sannlciks leiba oss á 

lifsins getu, svo vér aldrci títaf henni vilhimst, fyr- 

h neinar heimsins ginníngar, heldur abhyllumst 

big og áhaungimi þér, í trtí og hlýfeni stofcugliga 

Láí oss í Ijdsinu gánga, og stefna þá réttu Icií) á 

hfsiiis land, hvar aldrei verfea iimskipti Ijdss né 

*oyrkurs, og kærleikurinn og dygfein standa í full- 
f 

tun bldma eylííliga. 0, herra Jcstí! þu lífogljds 

*aannannal vertií oss náfeugur, nær þú, íklæddur 

Itínum dýrfear Ijdma, kémur á sífearsía degi, mefe 

ítiakt og miklu vekli, heiminn ab dæma! Dæm 

iHÍ oss til handa eylífa sœlu á himnum! Uppá 

bá von viljum vér oruggir lifa og deya! J>itt 

^lessaba nafn, ásamt þíns hiinneska Fjofeurs og 

^eilítgs Anda, sé hátt lofa?) og vegsama?) cylíf- 

amenl 

2ar S á 1 m u r. 

Lagit:: p0kk. sö l)ér, gó^ Gu?) o. s. frv. 

sé þér, Drottinn! dag og ndtt, án enda; 

lælur hér lýb þinn, líf og velferb henda; má 

því hver sjá sinn, sælu hag a?) vcnda, til bless- 

^*iar benda. 
f 

0, ab menn a?) því, allir vildu gæta! oginna 

elskití og hlýéni mæta, Einíng þrcnn 

í'i'í, ástgjof þinni sœta, bol sem kann bæta. 

þér má þaí) þakkast, þýfei Jcstí! einum; í 
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vorn staí) er last, meh allskyns písla greíuum^ 
I 

þoldir a?) þðr fast, þjakaSi synda hreinum, svo 

menn sviptir meinum. 

Blœddi þín hlóhs lind, til blessunar á jorfeu; 

þá mœddi pín raannkynd, af máli rettar horfeu; 

jvdb oss sýn, naub hrynd, nafn þítt sanna gjorbur 

vor Lífsins Vorbur 1 

Gef oss dáí), Gnt vor! ab gánga í truar 

standi; hneigi^ af náb, hvort spor, til helgunar 

þinn Aiidi! veit oss ráí), þrek, þor, aí) þreyta frí 

af grandi, ab lífsins landi! 

Oss, þinn lýb, ætíb, uppfyll gætum. snauba; 

raýkist strí?), helshríí), hopnumþinna sauSa; en um 

sib oss prýí), þá endafe líf er nauíia, dýrí) eptir daufea! 

B æ n i n. 

Oendanligt íof se þ6r, miskunsemdanna Fabirl 

fyrir þab þii verndar oss, þitt fdlk, svo dásam* 

liga, og lætur alla þá lukku oss í skaut falla, er 

oss henta má, og til bestu blcssunar þena, bæ^i í 

tfma og eylífí). 0, ab allir vildu þessa gá, og 

endurnýaSir í anda, inna þer, þú Gubddmsins hei- 

laga þrcnníiig! elskufulla hlýíni, einsog ver þer í 

skírninni hetum! já, a?) allir vildii rettiliga taka á- 

mdti þinni foburligri náÖ, frambobinni í Evangel- 

íd, sem alleina bæta kann úr ollu voru likamligu 

og einkum anSligu bolil En at ver eigum þessa 

kost, þab megum vcr serdeilis þakka þer, gd^i 

Jesú! er, í vorn staí), sjálfur heilagur og syndlaus, 



gafst þig til ab Ifóa allskonar píslir á sálii og lík- 

ania, svo þu gœtir frelsab oss alla frá forþ&iitri 

syndasekt og straíTi. þínii blessafca blobi, sem 

Iircinsar alla þá, sem á þig trúa, af ollum synd- 

uin, úthelltir þú, heiminum til lausnar, frá logmáls- 

ins rettvísu bolvun, sem á ollu Adams kyni lá. 

Æ! sannabu þá enn framar á oss nafn þitt! þú 

heitir Jesús, þaí) er: Frelsari I frclsabu oss frá ollu 

eannkollubu illii, tímanlcga og eylííiiga. Gef oss 

náb, 6 Herral til ab gánga í trúnni og hlýbninni) 

á jollum vorum vegiim, alla vora ælidaga; og auk 

oss krapta og stobuglyndi til ab stríba voru stríbi, 

bera vora byrbi, og þrœba þab r^tta, þraungva 

einstig, sera liggur ab landi þeirra iifendu, í þínu 

dýrbar-ríki. 0, uppfyll oss, þitt folk, sem af 

náttúrunni snaubir erura, þínum andligu nábar- 

gsebum, og lát dauSann, þegar hann abkemiir, 

verbaoss, þínum saubum, sáluhjálpligann, fyrirþinn 

dauba, svo ver, eptirþetta líf libib, fáum meb þér, 

og fillum þínum útvfildum, eylífa dýrí) og sælu á 

Iiimnuin, araen I 

3ji S á I m u r. 

Lagib; Himna rós, leib og Ijos, líf o. s. frv. 

lCóngur hár, eyiíf ár, cinn sem ríkir! Lof þitt 

rámi, listugum hljúmi, lond fill! Engla her, innir 

bi^r, œrusálma! og sveitin fill, í sálar hfill, meb 

®*gur pálma. 

0 hvab þá, settum já, Adaras nibjar, þcr ab 

% 
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íu’dsa, og þíua gldsa, þrí-dýr&! sem á kross, svipí- 

ir oss, sekt og pínu; en reistir friÖ, og réttlœtib, 

í ríki þínu. 

Hv0r ein ond, heims um lund, hvor einn munn- 

ur, þakkir grciþi, þör og hei?)ur, þrí-einn! fyrir 

ráí) frelsis skrát), í friiar letri, og vonar hnoss, 

sem veittir oss, í verold betri. 

Sverjum eib, synda leib, og Satans snorur, 

um ab flýa, og aldrei drýgja, íllgjerb, meb ásett 

ráb, en ybka dáb, i ollum hætti; veit oss stoí), 

ab vel þín bo?) vinnast mætti! 

Gef oss þinn, aíida inn, í vor hjortu, ab hann 

glæbi, elsku bæbi, og eins dygb, sem líkar þer; 

abiifumvbr, sem logþín bjdba; himnum á, hrepp- 

um þá, hærstan grdba. 

' Trííar stríb, heims um hríb, hjálpa’oss mdti, 

fendum heya, og fyrri deya’, enn frib nál Synda 

grond, svipti’ af ond, seíi naubir, Jesu tár, Jesú 

sár, Jesú daubi! 

B æ n i n. 

o, þú eylífi og einasti Kdngur dýrbarinnar! iofi 

þig oll heimskríngian meb fognubi I Jjinna hei- 

l0gu engla hersveitir, ogallir sigurhrdsandi útvald- 

ir lofa þig daflátanliga! 0, hvorsu bæri oss þá, 

Adams bornum, ab vegsama þig af ollu hjarta, 

og { trúuni taka undir englanna þrí-heilagur! 

oss, hvorja þú, fyrir þinn Son Jesúm Krist, hefir, 

meb hans bldbugu pínu og dauba, frelsab frá synd- 
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arinnar sekt og straffi, en fyrir hans upprisu til- 

daeint oss eylíft r^ítlæti. Loíi þig þessvegna hvor 

ein endurleyst sál, og hvor einn mimnur grei^i 

þer, þríeini Gub! heibur og þakklæti, fyrir þab 

frelsi, sem þitt heilaga Evang^íum bobar, og fyrir 

von eylífrar sælu á himnum uppil Nú viljum 

vér, 6 Herra! vinna þann eib fyrir þínu augliti, 

ab v^r framvegis heitum því, ab drýgja aldrei 

framar ásetníngs syndir múíi þíir, en forbast breisk- 

leikans syndir, svo vel sem v^r getum; en þar 

v^r megnum alls ekk&rt án þín, þá bibjum ver 

þig, ab þú veitir oss þína abstob, til ab halda særi 

■'^ort trúliga. Já, ghí oss þinn heilaga Anda, svo 

hann tendri í oss sannan kœrleika til þín, og á- 

stundun dygbafulls lífernis, svo vi^r h^r á jorbu 

^ifab gfctum eptir orbi þínu, og síban á himmim 

Í^luttakandi verbum eylífrar sælu. Æ! hjálpabií 

til ab heya trúlega orustu trúarinnar móti vor- 

andligu ovinum, holdi, heimi og djoíli, og ab 

látum fyrri lífib, enn ab vbr semjum frib vib 

í einu orbi: frelsabú oss frá syndarinnar vold- 

Um og gjeldum, og lát oss njota Jesú fyrirbæna, 

samt hans fribþægjandi pínu og dauba, í vorn 

®^o.b! amen! 

4bi S á 1 m u r. 

Lagib: Géf þiimi kristni góban frib, o. s. frv. 

®^ubir vors lierra, Frelsarans! Fabir vor allra í 

honum I ieib þú oss alla heim til hans, hans 
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vfgiia á J)ig voniim; ab þínum gjnr oss oska- 

souum! 

Kenn oss vort daga ab telja taþ svo tilhugs- 

au síí'sta blundar, oss gjuri vísa í eymda-dal, 

ab bífea dauí)a stundar, og lilakka til þíns feig- 

ins fuudar. 

Hvar helzt aS aldur olum li&r, á voruni hfs- 

ins vegi, felum oss þinni forsjon ver, ab fár 

ckkert skaba megi, hvnrki á nátt efea nokkrum degi. 

þegar ver hnfum þig fyrir vin, og þú villt 

oss íil þín laba, engin fjandmanna ásoknin, sern 

uppá oss kann a¥) vaba, g^tur þá nokkurn gjort 

oss skaba. 

Komi þá dau&ans dymma stund, Drottinn! 

mer helzt þbr lyndir; í fabmi Jesu ef festum blund, 

og fáum kvittar syndir, vakna munum vib eylífl; 

yndi. 

Látþiioss njáta Lausnarans, er leita^i týndra 

saufea; fyrir bænir og bolife hans, benjarog dreir- 

ann rauíia, líknaSu oss í líf og daufea! 

B æ n i n. 

þii Fabir Drottins vors Jesu Christí, og vor 

allra Fafeir fyrir tnina á hann! þarsem þinn Son- 

ur sagt hefir, ab enginn geti til sín komi&, nema 

þá dragir hann, æ, svo hjálpafeú oss þá, ab koma 

tii þessa vors cinasta hyrfeirs og mefealgángara* 

já, ver vonum þess til þinnar miskunar, fyrir 

hans sakir, ab þú munir gjora oss alla ab þínum 

a 
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óskabönium í lionum. Kcinn oss fyrir þinn Anda, 

ab telja svo, meban lifum, vora daga, ab ver for- 

sjálir verbum; og ab biia oss svo dagliga undir 

daubann, ab v^r mœttum, sem til eins fagnabar- 

dags, lilakka til ab mæta fyrir þínu aiigliti í dóm- 

inum! En á meban v^r framdrugum líf vort li^r 

í heimi, felum yhr oss truaroruggir þinni fofeur- 

ligri forsjón, vissir um, afe engin sonn ólukka 

kann oss nokkurntíraa, hvorki á degi efea nóttu, 

mein afe vinna, svo lengi yhv erum undir þinni 

vernd og varatekt, því þegar þá ert vor vinur, 

og villt oss ásjá veita, raegna engir íjandmenn 

vorir, hvorki andligir ne líkamligir, hvorsu mekt- 

ugir og slœgir sem vera kunna, oss nokkurn skafea 

afe gjora. Já, falli þá hinn sífeasti óvinur vor, 

daufeinn, yíir oss, þegar þ^r, lífsins og daufeans 

Herra! svo þóknast, ef vör þá erum svo, fyrir 

trúna, iindirbúnir, afe yhv sofnafe fáum liinum sífe- 

arsta svefni, í fafemi vors Jesú, af því fengife hof- 

um fyrirgíifníngu synda vorra hans vegna, mun- 

um v5r, af vorum andláts^dúr, vissuliga uppvakna 

til eylífrar sælu á himnum. Æ, lát oss þessvegna, 

himneski Fafeirl njóta þíns Sonar Jesú mefeal- 

gaungu, sem híngafe kom til afe leita afe því, sem 

tapafe var! Já, sokum allra hans bæna fyriross, 

samt hans bitru og blófeugu pínu í vorn stafe, 

vertú oss miskunsamur og náfeugur, bæfei í lífi, 

deyfe og dómi! amen! 
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5ti S á 1 m u r. 
Tiagi^: Rís upp, mín sál! nýu níí, o. s. frv. 

J»&r s^, Gufe! eylíf þakkargjorb, þinn fyrir Son, 

er kom á jorí), frelsuii og frií) ab veita, gjorvoll- 

um lieim, og gefa þeim gott, sem því eptir leita. 

Hefbi hann ekki híngaí) reist, og heiminn meb 

sínum dauba leyst, litsnarast hefbii allir; þeir 

leibast nu, sem lifa’ í trú, ioksins í dýrbar hallir. 

Af þessu v(5r nii uppsktirum, allt gott á degi 

serhvnrjum, á hv0rju aiignabliki, andiiganáb, sem 

efiir dáb, og annab þúsund - mikib. 

Jcsú, Gubs Sonur! þokk se þer, þú oss meb 

dauba keyptir h^r, lífs cylífs hnoss til handa, svo 

, grundvallastþab gœti fast, gafst oss í pant þinn anda. 

Lát hann oss jafnan leiSa því, lifandi trii og 

dygbum í, á sonnum sæluvegi; lángar oss þá, 

hans leibslu fá, lífgjof svo topum eigi. 

0, þú Andi Gubs! innhell þer, í vorar sálir, 

bibjum ver, og uppfyll oss clsku gœí)um, til Frels- 

arans, og Fobur hans, svo fáum dýrS á hæbum! 

B œ n i n. 

Eylífar þakkir sbu þör, vor GuÖ og Fabir! fyrir 

þinn Son Jesúm Krist, sem þú sendir híngab á 

jorbina, til ab afreka ollu mannkyni cylifan frib 

og frclsi, samt allskonar andlig gæfei her í lífi, 

ollum þeira sera þeirra röttiliga leita. Hefbi ckki 

þinn Sonur híngaí) komií), og enburleyst oss meb 

sínum dauba, þá hefbu allar manneskjur eylífliga 

4 

É 



11 

fortapast; en nii verfea allir þeir, sein meb lífandt 

Irtí á hann trua, hluttakendur himneskrar sælu- 

Já, allarei&u í þessu iífi uppsk^rum ver af hans 

oudurlausn dagliga, á hvorju augnabliki, dtalfold 

náíiargœííi, bæfei fyrirsáluog líkama, þarþil, fyr- 

ír hans sakir, göfur oss alla nauíisynliga gdba 

hluti, sem til andligs og Iflíamligs lífs henta. 

Somuleibis þokkum viirþi^r, þii Sonur Gubs, herra 

Jesii Kriste! aí) þú mcíi þínum dau?)a vyrí'tist aÖ 

haupa oss eylíft líf til handa, og til þcss sú heirn- 

iid ei brcgíiast skyldi, heíir þú göfií) oss þinn hci- 

^íiga anda, í pant þessarar himnesku arfleifíar. 

lát hann þá jafnan leiha oss á sonnum triiar og 

^^ygSa vegi! hvor vegur cr sú einasta beina 

®Iefna ab cylífrar ssclu landi. Vör girnumst Iijart- 

^^Íiga ab njdta þessarar leibslu þfns gdba Anda, 

svo vbv topum ekki rötti til þess sœlu lífs, er þú 

*^ss útvegab hefir. 0, þú blessabi heilagi Andi! 

i^nhell þör sjálfur í sálir vorar, og iippfyll þær 

elskii til Gubs og vors Frelsara Jcsú Krists, 

svo víjj. g^tum verbugir orbíð ab hreppa þá sælu 

á hæbum uppi, sem Gub hcfir oss frá upp- 

hafi veraldar fyrirbiii?)! amen! 

Cti S 4 I ni u r. ^ 

I^agib; 0, minn Jesú 1 nll þín pína, o. 6. frv. 

Inians straumurhra?ít fram hlcypur, haíi’ cylíf?)- 

stefnir a?); vcgur lífsins víst er sleipur, veit 

enu dvínar þa?); ver?)i, Drottinn! vilji þinn, 



12 

vísclomsfullur hvoxt eitt siiin, á ’Bálu vorri sem 

líkama, en sýn oss miskun ná&ar tama. 

Viljir þu a?) líf vortlinni, Ijási þessa dagsins 

meb, falib mildi þab sö þinni, þitt er hvab þil 

hefir le?); en undirbunuin unn oss vel ab vera, nær 

ki^mur hel, í sannri trú á Son þinn kjæra, sá oss 

gjorfei líri& færa. 

Ghí þil oss þinn gu&doms Anda, er glæ&i 

hjá oss von og tril, óhuitir í ollum vanda, crum 

ver, nær lifír sii; komi' dau&ans þruma þá, þetta 

líkams hróf ab slá; samt mun ondin svipt af kífí, 

sælu ná í betra lífi. 

Bænheyr oss ná, blí&i Fa&ir! bœnheyr oss af 

elsku þín! bænheyrslunnar bí&um gla&ir, þó bæn 

vor hafi lýti sín; best fyrir Jesú bænastaí), bib- 

jum samt a?) gjorir þaí); minnstu hans sálar miklu 

nauba, minnstu hans unda, blóbs og dau&a! 

O æ n i n. 

O hvorsu ó&fluga frambrunar tímans straumurútí 

haf eylíf&arinnar, svo enginn veit nær cnn hana 

lífdaga reisa er á enda kljá&; og þaráofan veg- 

iirinn, sem yfír skal fara, háll og sleipur, svo í 

hvorju spori, ef til viil, er vi& banafalli búi&. En 

ver&i, Drottinn Gu&! þinn vilji, sem vísdómsfull- 

ur er og gó&ur, á oss, bæ&i í tilliti líkama og 

sálar! ab eins, láttú oss njóta miskunar þinnar 

bæbi í lífí og daiiba. Viljir þú, Drottinn! a& líf 

vort endi meb degi þessum, ver&i þá sem þú villtl 
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þil íítt frjálfit a?) taka þab aptur, þegar þil Yillt, 

seni þu lánafe hefir; aí) eins bifejum v&r þig, a»5 

þá g&fir oss náb til ab vera vel undirbúnum mer 

sem daufeinn a?)k&mur; já, imdirbúnum á þann 

hátt, ab v&r fullir seum af elsku til þíns Sonar 

Jesú, og af lifandi trú á hann, scm g&fiti hefir oss 

r&tt til eylífs lífs; þó undir skilmála ySrunar, trú- 

ar og lífernisbeírunar. Æ, gef oss þinn heiiaga 

Anda, til þess ab hann kveiki í oss sanna trú, því 

ef hún meb sínu fulla lífi býr í oss, mcgum ver 

fyrir ollu sálartjóui óhultir vera; já, koiui þá, nær 

villj daubaiis þrumuslag yfír oss, og brjóti nií)ur 

þessa vora sálar tjaldbúS; engu a& síbur mun þó 

sálunni óhætt vcrba, og hún, líkasem á trúarinn- 

ar og vonarinnar vængjura, fljúga lit af lílíamans 

rústum ínní Abrahams skaut. Bænheyr oss um 

þ.etta, blcssabi Fa?iir! og lát þ/na elsku til sálna 

vorra hræra þig til þcssl v&r þrcyum vonglabir 

eptir þiniú bænheyrslu; og þó vorar bænir seu í 

sjálfum ser daufar og ófullkomnar, samt treystum 

v&r því, ab þú látir oss njóta fyrirbæna vors 

Metalgángara Jesú. Já minnstu þess, Faíár! hví- 

líka sálar ángist hann vor vegna leib, og hvíírsu 

hann, meb allri sinni pínu og dauí;a, yfirhofiib, 

sanuli fri?) millum vor og þín, og þín og vor! 

í^ænhcyr oss því fyrir hans sakirlAmen! 
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7undi Sálmiir. 

Lagiíi: Sjá hva^ daguriim ferfe nú ílýíir, o. s. frv. 

liylííi Gub ! J)ín ár ci þrotna, aklrei þrotnar þín 

dýrb og náb; en holdsins mun loksins hreysi 

brotna, himin forgánga og jarfeariáí); sálin aftjdui 

samt er frí, sö liiln hond þinnar ná^ar í. 

Jjín náb, d Gub! er þiísund betri, enn 

þetta líf, hvorsu vœnt sem er, lei&ir liún oss aÖ 

Hfsins setri, lífs þess, hvors glebi aldrei þver; 

unn oss því hennar umfram líf, ekki þá skaí'ar 

dautans kíf, 

Sonur þinn Jesús samdi fribinn, vih sjálfan 

þig, Fafeir! vorn í staí); blessun oss fœrbi lífs og 

libinn, og lifnabur síban eptir þab; en daubinn í 

sigur svelgdurcr, þess sigurs í daufea njdtum ver. 

Upprisu vorri eptir hlakka, allir megum, ef . 

deyum vel; Jesúl ver eigum þaí) ab þakka, þer 

se'm afmáfeir synd og hcl; sjálfur þegar ab dauta 

ddst, dauíianum helfor sanna bjdst. 

Daubans skál mcgum drekka glaSir, ef deyum 

í þinni elsku’ Og trú, líf oss þá gÖfur Lífsins Fab- 

ir, lífs í borg, þeirri’ ei sjáuin nú, uppvjoknuí)um 

til yndis hags, ab morgni dýrSar Sabbats dags. 

B œ n i n. 

O, þú eylfíi og dumbreytanligi Giiii! þinárþrotna 

aldrei, og þín dýrb og miskun varir frá eylífíb til 

cylífííar, en allt annaíi umbreytist og forgeingur; 

ei alleinasta þessi vor jarbncski líkami, heldur og 
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einnig sú stúra byggíiig liimins og jarbar, En 

engu íiÖ sífeur, þo liimin og jor?; forgángi, er sálu 

vorri samt dhætt, fái hún í þíiiiim miskunarhond- 

nm hæli at hafa. þessvegna cr þín náb, 6 Guhl 

þúsuiulsinnum betri cnn líf þetta, og eins, þú þa^ 

aidrei svo farsælt orbiíi gæti, þAÚ þa?) lilýtiir þú, 

þegar minnst varir, ab linna, en liún færir oss 

loksins inní þá bústabi, hvar farsæld og fognut- 

Ur mun aldrei ab eylífu enda hafa. Ó! unn oss 

því a?) njútanábar þinnar, framar enn þessastuiid- 

bga lífs, því þú ver missum þaS, ef ver behold- 

Uin henni, getur daubinn aldrei gjort oss neinn 

skafca, heldur verSiir hann oss a?> hinum mcsta 

ábata. þetta ílýtur alit af því, ah þinn eingetni 

»%nur Jesús, samdi fri& vib þig í voni stab, en 

3'frcka?)i me?) lífi sínu, samt dauba og upprisu, 

bicssun þá, sem cylííliga varir. Nú er daubinn, 

me?) hans dauSa, í sigur svelgdur, hvors ' sigurs 

"^^r, nœr deya skuium, g^tum abnotib moti vor- 

um dauba. Ó, livorsu megum vbr þá hlakka til 

''^ors upprisudags, ef vör deyum vcl, þaí) er: í 

frúnni á þig, 6 herra Jesúl því þaí) cigiiin ver 

þ^r einúngis ab þakka, a?) víir hofum þessa fuU- 

^'issu, þar eb þú lifandi og deyaiidi afmábir synd 

daiiba, og likasera vcittir honum olæknandu 

^anasár, meb þíniim allraheilagasta dau^a. Hvo 

*^®gura vbr þá, blessabi Frelsari! glaí)ir og fagn- 

^ndi afdrckka dauSans skál, nœr húii oss aS homl- 

tim berst, ef \hv deyum fullir af clsku til þín og 
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tnl á þig; því þá miin þinn himneski Faí)ir vissii- 

liga g&faoss eylíft líf, í þeirrinýn Jenísalem, sem 

þar uppi er; þo hiin cnn nú hiilin sh fyrir vor- 

uin augum. Já! v^r muniim á þeim síSasta degi, 

ab morgni þess eylífa dýribarinnar Sabbats, af þfer 

uppvaktir, úr býtum bera úvisnanliga dýr^arínnar 

koronu, Úsamt ollum þeim, sem allt til dauíians 

stríbt hafa gú^u strfti trúarinnar, fyrir krapt þinn- 

ar forþenustu! amen! 

Aniiap f'loliJkur: 

Sálmar og Bænir litaf Faítir ror. 

Iti S á l m u r. 

Lagití; Skaparinn stjarna lierra o. s. frv^'e^ur anna?) himna- 

lag. Allir sálmarnir eru me^ saina lagi. 

Einasti Fafeir ! æfcsti Guí)! eylífa veran hærst tign- 

uí), albtaí)ar nálœg olium iýí), á himni og jorfcii, 

fyrr og síb! 

Yegsamist nái&ar nafn þitt híir, nær og fjœr 

eins og kristnum ber! unn ossþer hlý^ni tryggva 

tjá, treysta þer best og vona uppá! 

Tvíkisstjórn nábar þinnar þýt), þínum vibbaldi 

kristnum lýÖ, ekki svo tapisí einu af þeim, erþig 

me^keiina hér um heim! 

Yerfci þinn náfear vilji á oss, v&rsvo aí) dýr<b- 
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hreppura hnossl vilja þíns fúsir verkum bo?), veit 

^ss þar til þíns anda stob. 

Sjálfur gafstú oss sál og líf, svo er hvort- 

tveggja í þinni hlíf; forsorgun legbu, Faí)ir kjœrl 

fyrir oss, meban lifum vær! 

Mjug er vor syntla sekíin stór, sýn þij oss 

íniskun, FaSir vor! fúsir því viljum vægja þeira, 

vib oss misgjora her í hcini. 

Forlogum vorum veldur þú; vísdómur þinn 

oss typtar nú, freisííng ofþúngri frá oss vend, fyr- 

ir þinn anda hjáip oss send! 

0 ! þú, sem hcfir auíisýnt oss, elsku fyrir þíns 

Sonar kross, olíu frelsaSu’ oss íllu frá, eylífri veit 

oss sæiu’ a?) nál 

Bænheyr oss, Drottinn dýr?)ar-hár! droíínan 

þíns ríkis jafnan stár, almættis kraptur þinn ei 

þver, þúsundfold dýr?) þer tilhcyrir! 

B æ n i n. 

^!þú einasíi, œ?)sti, eylífi, alIstaSar nálægi, al- 

ínáttugi, lieilagi, rötíláti miskunsami Gu?) og Pa?)ir! 

''orÖi þitt nafn, sem ná()ina bobar, vegsama?) í oll- 

^Uí stobum; gcf oss mcb hlýbni, elsku og trausti, 

^?) veita því þá sonnu heibrim og helgun! Lát 

þína nábar-i'íkisstjórn vibhalda kristindóminum og 

hann, og veií, ab enginn þeirra foríapist, sem 

inebkenna þig og þann þú sendir, Jesúm Krist! 

Verbi miskunar vilji þinn á oss, ab v^r á sannrar 

y?Jruuar, trúar og lifcriiis-betrunar-vegi komumst 
2 
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« 

til eylífs lífs; já, lát þinn vilja vera vorn vilja, 

og gef oss þinn anda til þess, aí) v5r í þessu göt- 

um breytt eptir lieilngum englum á himnum! pú 

heíir göíi?) oss líf og sálu, og hvorttveggja er í 

þinni hendi; veit oss þá forsorgun svovel fyrir 

líkamami sem sálina, me?)an þii œtlar oss aldur 

aí) ala í þessumheimi! ÆI vér játum vorar iniklii 

og morgu syndir mdti þðr, fyrirgöf oss þær allar, 

fyrir þíus Sonar skuld, og vertú oss myskunsam- 

ur; ver viljum fúsir sýna ávoxt af náb þinni, meb 

ab elska vora sambræSur, og fyrirg&fa þeim, seni 

oss ámdti brjdta! 011 vor forlog eru í þinni 

liendi; og þab sambýbur þinni elsku og vísddmi, 

ab aga oss og typta, sem fafeir born sín; en legg 

þd ei á oss meira enn bbrib getum, og g^f ollum 

vorum freistíngum gdfean enda! O! þú, sem ineb 

þíns Sonar krossins daiÆa, lagSir grundvoll til 

vorrar eylífu farsældar, frelsabu oss Drottinn! frá 

ollu því, sem hindraí} getur oss frá af) njdtaþíiis 

ySonar endurlausnar, og unn oss af) ná eylífri sælu, 

fyrir hans sakir! Bænheyr oss, Drottimi dýrSar- 

innar! hvors ríki ab eylíft er, bœnheyr oss, því 

þab er almætti þínu aubveldt, en dývf) þinni verf:-' 

ugt I amen! 

2ar S á 1 m ii r. 

Ifieilagi Fabir himneski! háíignar Kdngur mátt- 

ugi! þú sem ert, varst og verbur einn, veldi þit^ 

skilur ekki neinn. 
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Htiibvist þitt dýrbar dásamt nafn, Drottinn! 

liniist ei nokkur jafn; sannleikans orb þitt se 

oss kjœrtj svo þaí) meb andakt gétum lært. 

Láttu þín mildu ríkis ráí), rbttkristnum vcita 

Íijálp og ná?), trúarinnar svo Ingmál Ijúst, laíi til 

kjærleiks manna brjúst! 

0! ab svo fúsir vinnum v^r, vilja þinn, Gub ! 

á jorbu hhr; einsog þín engla heilog hyrb, hvjfir 

þér án afláts sýngur dýrb. 

Dagligt oss gefbu, Drottinn! braiib, dugiross 

núg, ef sviptumst naub, fátækt og ríkdúm frá oss 

snú, forsjún þinni v^r treystum nú! 

Misgjnrbir vorar mebkennum, mút þínum drýgb- 

ar boborbum, gbf oss þær kvittar, Gub! af náb, 

Shepugum sýndu líknar ráb! * 

Líf vort hbr ifeikuast reynslusíand, rekjum 

^br braut á foburland, greib þú oss veginn, gef 

styrk, gbgnum freistíng, þo leib sb myrk! 

Mikib þú hofum múbgab þig, miskun þín vib 

ess byrti sig; frá synda valdi, sekt og pín, síbusí 

frelsi nábin þín! 

Heyr þú, vorKúngur! þegna þín, þvíab þíns 

i'íkis tign ei dvín! orka þinn nábar máttur má, 

magnist þín dýrbin oss í hjá! 

B æ n i n. 

þú allra heilagasti, himneski Fabir! þú almátt- 

hiinins og jarbar Kúngur! þú, sem varst, ert 

verbur hinn sami frá evlífb til eylífbar, og 
2* 
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hv^rs veldi og tign yíirgeiiigiir allan cngla og 

mauna skilníng! 0 Drottinnl þií, hvorjum eng- 

inii jafn er, licibrist þitt gu^dómliga nafn 

og náb af ollum íúngum, engla og manna; en 

einkum g^f aí) þitt guíjdómliga orí), sem úthrópar 

þitt nafn, þitt r^ttlœti og miskun, fyrir oss mann- 

eskjum, verui oss svo kjært, a?) vör rækjum þaíi 

meb andakt, og híýbum því meb trúlyndi! Láttú 

þitt nábaiTÍki, hvort þinn Sonur stiptab hefir, verba 

olium kristnum, — já, oliu . Adams kyni — til 

blessunar, svo aíi lograál írúavinnar á þinn Son 

Jesúin, fylli hjortun meí) kjœrleika, meí) von og 

me?) stobuglyndi! O! at) vcr manneskjur værum 

svo fúsir á laga oss eptir þínum viija, í jull- 

ura hlutum, sem þínir hciiogu englar eru þaí) á 

himnum, hvorjir ab eru þjóðustusamir andar, milt 

í því þeir lofa þig og vegsama óaflátanligal Göf 

oss, Drottinn! dagligt hvauh tii nauÍJsynligs upp^ 

heldis, en livorki fáteekt nti au^æíi; oss nægir, ef 

v&r enga stóra nau^ lí^nm, því ver vitum ab þín 

foburliga forsjóii vakir yíir oss! Vcir játum, ó 

Drottinn! vorar óteljandi syndir móti þcr; æ! göfT 

g&f oss þær í Jcsú nafni kvittar, af þinni foíiur- 

ligu miidi, og vægbu oss, þó vomlir Ycvih hofuiUf 

þegar þú íinnur bctrun vora einlæga, sein í kær- 

leikanum cr reifcubúin ávoxt ab færa! Í>etta vort 

líf cr reynslu skóli, og á vegimim til FoÍJiirlandS" 

íns mæta oss, þab vcitstú, margar torfærnr, seP^ 

vfer eiguin orfcugt j^íir ab komast; æ! grei?) 

k 
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- vora úr freistínganna snorum á frifcarins og 

vevtú, fyrir þinn anda, vort Ijús í myrkrmiun), 

Vor styrkur í síríc)inu og vort fasta slot fyrir ó- 

vinanna árásum ! Æ1 lát oss ei gjalda þess, þo 

v^r hofum svo mikilliga múfega?) þig; miskuna (tsp 

samt, 6 Droítinn! og frelsáSú oss frá syndarinn- 

ar yíirdrottniin í lífmu, en frá hcnnar straftl ept- 

ir daubann! Heyr oss, vor GubogKúngur! þína 

vesælu undirsáta, svo vtir ekki verlbum þer' til 

Vanæru í ríki þínu; náSarkrapti þíniim er bægf 

aí) gjora þaÖ ab verkimi, ab vér verbum til dýrb- 

<ar náb þinni tímanliga og eylííliga! amen! 

3ji S á 1 m u r. 

H; inneski Fabir, Fabir vor! Fabir ab náb og 

tiiiskun stúr! Fabir, sein æbstu frelsun ter! Fabir 

tíma* og eylífbir! 

Herra! þitt nafn er heilagt mjog, háleitt, dá- 

®anit á allan veg, inniþur vegsemd, ást, lofgjorb, 

^nglar, manneskjur, himnar, jorb! 

Ríkis-sprota þinn rett þú oss, reibubúnum meb 

^rúar koss, ab sverja’ oss undir sáttmálann, cr 

Sonur þinn, Jesús, stipta vann. 
/ 

0! ab veroldin vildi oll, vilja þíns rækja bob- 

orb snjöll, eins og þinn tignar engla her, alla sem 

^íýbni veitir þtir! 

Seb vora naubþiirft serlivorn dag; svoddan er 

hollast gæfulag, ánægt ef hjarta bofum meb, og 

^ugsýkin ekki plágar g&b! 
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Fyrir þíns Sonar dýran deyS, Drottinnl oss 

syndakvittun greib; forláta viljum aptur eins, oSr- 

um sem aö oss valda meins. 

Mæta freistíngar megnar tfót; má sör vor 

dugur harfela lítt; býttu oss krapti’ aí) berjastvel, 

bugab svo fáum synd og hel! 

fió aS h^r lí&iim þraut í bland, þaS litkref-' 

;ir vort reynslustand; loksins frá allri lasta-pín, 

leysi oss blessuí) nábin þín! 

Bifcjum vhT, Herral bænheyr þá, blómgist 

þitt ríki æ og nii, endalaus máttur er þér hjá, ab 

eylífu mun þín dýrbin stá! 

B æ n i n. 

Ó! þú himneski Fa&ir! Faí)ir vor alira í Kristó 

.Tesú, hv0rs náí) og mildi er einsstórogþú sjálf- 

ur ertl þii, sem heíir oss í þínum Syni fohurlig- 

ustu miskun sýnt, svo þú verba mættir vor for- 

líktur Faí)ir um tíma og eylífí)! 0! hvnrsu hei- 

lagt, háleitt og dásamligt er þitt nafn á allan 

hátt! 0! ab gjnrvallar þínar sk^pnur á himni og 

jorSu, svovel manneskjur, sem englar, vildu 

heiSra þig og elska, trcysta þ^r og hlýSa, allra 

lofs- og elsku - verfeasta Vera! Vertii oss, Drott- 

inn! undirsátum ríkis þíns hbr á jorfcu, nábugur, 

og vottafeu náb þína á andligan hátt vih oss, aí) 

þú, líkasem r^ttir a?) sálum vorum, fyrir þinn 

anda, þinnar náSar veldissprota í Evangelíó ; v&r 

viljum meb trúarfullri íilbeifeslu á hann kyssa og 
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sverja þör afe nýu heilagan hollustu eiíi, til a?) lifa, 

líba og deya eptir þeim sáttmála, er Sonur þinn Jesús 

samib hefir millum þín og vor. 0! ab allir heims- 

ins innbyggendur mættii sem fyrst fá at) þekkja 

þinn nábarvilja, og vildu síban trúliga hlýba 

honum og fylgja, brcytandi í því, eptir þínum 

heiLogu engliim, sem án afláís hlýSa þ&r, heibra 

þig og vegsama. En þar v^r Adams bnrn berum 

eptir oss brothœttan líkama, sem síns upp- 

heldis þarf vií), meban hann vera skal sálar- 

innar bústabur, <5! svo g&f oss þá þaS, scm þarf 

til a?) sebja dagliga naubþurft vora, og lát orss 

vera ánægba meb þab, sem þú úthlutar oss, og 

6kki mcb hugsýki ala nnn annars morguns. Æ! 

V(ír erum syndugar sköpnur, Drottinn Gub! og 

hofum meb úlilýbni vorri unnib til stórrar refsíng- 

ar af þíir; œ! fyrirgbfbu oss nú, vegna þíns 

í^onar Jesú pínu og dauba, allar vorar syndir ihóti 

þer! vbr viljum sýna vora þakklátsemi aptur á 

^óti, nieb hlýbninni vií) þig, cn einkum meb 

því ab fyrirg^fa af hjarta oilum þeim, sem oss 

^^ngt til gjnra! En vér erum, Herra! hér í heimi 

^tal freistíngum umkrýngdir, sem sumar lokka oss, 

íínmar hræba til ab rjúfa heit vor vib þig; æ! 

géfbu oss krapta til ab verjast þeim dyggiliga, 

®vo ab syndin, hvorrar vcrblaun daubinn er, verbi 

oss, fyrir trúna, yfirunnin. Nú þó vér hér í lífi 

^cyna hljótum þessar ogabrar þrengíngar, til ab æfa 

tJ’ú vora og hlýbni, unn oss þóIoksin6,af náb þinni, 
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frá þeim, og fillu sannkollufeu íllu farssE^lliga ab 

frelsastj fyrir sáluhjálpligan dau?)a! Heyr þess- 

ar vprar au?)injuku bænir, og lát þitt náJarríki 

blomgast h^r á joréu í oss, og oss í því; þar 

tiT brestur þig hvorki mátt n^ vilja, og þabsama 

mun verfea þér til dýrfear og lofs eylífliga! amen! 

4í)i S á 1 m u r. 

Allsherjar Gu?) og Herra hár! himneski Fafcir! 

dýrfear klár, ástverk sem hefir átal gjorí), upp- 
I 

fyllir bœ?)i himin og jorb! 

Tignist þín speki, dýr?) og dáí), dásemdar nafn 

og líknar-rá?); lukist þ&r einum lofgjorb skær, 

lotníng, tilbeibsla, hlý^ni kjær! 

Láttii þíns ríkis login mild, laga vort hjarta’ 

a?) þinni vild, svo brjótum ei af oss blessun þá, 

blíb sem þín gæÖska vill oss tjá. 

Láttu þinn vilja ver?)a’ á jorí), vikni til raýkt- 

ar hjortun horí)! englanna sinni í oss ræt; engla 

svo hreppum kjorin mæt! 

ílerra! í dag oss braufei být, blessun þín er os3 

víst einhlýt; hvaí) sem á morgun skyldi skö, skal 

þínni fali?) triifesti! 

Uppgöf oss vora synda sekt, sem í himininn 

gnæfir frekt; ybrar oss nú af innstu rót, athæfis 

viljum sýna bót! 

þóknist þér, rierra! aí) hyrta oss, hjálpa þá 

til aí) bera kross! fell oss ei þýngri freistíng á, 

enn forsjón þín sjer oss stabist fá. 
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Afbifejum ei þitt ásíar hrís, undir typtun því 

íiáb er vís; en nllu r&ttnefndu íllu frá, oss frelsi, 

Guí)! þín tignin hál 

Heyr, Fa&ir! vora blífea bdn, bljugir vér 

uiscnum á þinn trdn; ríkiíi og máttur þvcr ei þinn, 

þín er um eylífö vegsemdin. 

B æ n i n. 

Allsvaldandi Giih og Ilerral þu dýrþarinnar cylíri 

Fabir! sem uppfyllir bæbi himin og jorÖ, og scm 

á dtalfaldan hátt aubsýnt hefir á oss þinn fob- 

Urligan kjærleika, á líkamliga og andliga vísu! 

Verfei þitt gufeddms iiafn, þín heilaga vera og eig- 

inligleikar, einkum þín miskunsemi í Krisíó, há- 

leitliga lofufe og vegsomufe. þúalleinn ert alls lofs, 

a-llrar tiibéifeslu, og allrar elsku og hlýfeni af oss 

uiakligur. Olláttú logmál þíns náfearríkis laga vor 

hjortu til trúar og kjærleika, eptir sem þér þókn- 

^st, svo vfer ekki forum á mis vife blessun þá, 

sem þú í þíuum Syni, Jesú Kristó, af náfe þinni 

lilreifet hefirl Látíu þinn heilaga vilja ské hér á 

jorfeu, sem er sá: afe syndararnir iimvendist frá 

uiyrkrunum til Ijóssins, frá Satans valdi til þín. 

Innræt oss líkt sinnislag, sem þínir heilogu engl- 

3-r hafa, í því falife: afe elska þig og lofa, hlýfea 

þér og þjóna af einlægu hjarta, svo vfer hluttak- 

undi verfeuui snmu kjara og þeir, þegar þetta líf 

á enda kljáfe, í þínu dýrfear ríki! Géf oss í 

og hv0rn dag vort líkamligt uppheldi og být 
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oss þinni foí^urligri blessun I hiln einsomul nægir 

oss í ollum tilfellum! Vérkvíbum því ekki morg- 

undeginum, heldur felum vongdfeir þinni guíídóm- 

ligri trúfesti ,0ll vor eptirkomandi lífsins kjnr til 

beztu umsorgunar! 0 ! þú miskunsami, góh Faí)- 

ir ! fyrirgéf oss í Jesú nafni vorar mnrgu og þúngu 

syndir, sem v^r framib hnfum leynt og Ijóst, 

móti þínum heilogu boSorfeum; göf oss ab gjura 

sanna yferun fyrir þær, og færa síÖan ávuxt af 

þeirri ybrun í betrun lifnaí)arins mob kjærleika, 

sáttfýsi og nbrum kristiligum dyg^um! Eii viljir 

þújHerral typtaoss meb nokkrum krossi, æ! hjálp- 

afeú oss þá til ab bera hann rettiliga; og láttú 

engar freistíngar, hvnrki frá þer nenbrum, verfea 

þýngri enn svo, aS vér fáum undir þeim risib, og 

þær yfirunnií)! Yhr afbibjum alls ekki þínar fn?}- 

urligu typtanir, því þær eni oss ómissandi, og 

hvorn þann son sem þú elskar, þann agar þú; en 

frelsa?)ú oss frá nllu því, sem í sannleika kann 

íllt ab kalla^t, sem helst er syndin meí) oUum 

hennar banvænu afleifeíngum; æ! frelsabú oss frá 

henni, þá erum vfer fullfrelsaSir! Bœnheyr oss, 

ó Fabirí hbr um, sem nú, aubmjúkir líka sem 

krjúpum fyrir þínum tróni, meS voru bænakvaki I 

Lát þitt ríki og mátt, sem engann enda tekur, 

auglýsa sig á þennan hátt vor á meSal; þá skul- 

um ver vféfrægja dýrb þína og lofgjnr?) meíial 

allra þiuna útvaldra eylífliga! amen! 



27 

5ti S á I m u r. 

Mildasti Faí>ir mannakyns, minnumst v6r gla?>ir 

nafnsins þíns, þit hvnr á liimnum hefir ráítj heim- 

inum sýnir stærstu ná&. 

Miklist þitt nafn á me&al vor, miskunsemd 

þín og gæí)ska stðr, haldist þitt or& í hci&ri best, 

iilý&ni trúar því au&sýnist! 

Vondur þíns ná&ar veldis klár, verji þinn kong- 

stol síí) og ár, fyrir úvina hættum her, hér sem 

þitt ríki ásækirl 

Vilji þinn dempi vilja vorn, vör svoþín gjnr- 

uinst hlý&in bnrn; eins í mútgángi’ og me&læti, 

Umgiunarlaus vor hlý&ni se! 
t 

Æfinnar me&an skundum skei&, Skapari triír 

oss fæ&slu greib, til sa&níngar en ei sællífis 

svo rhx dagliga njútum þess! 

Y&run vora þú sjálfur sðr, syndakvittunar 

leitum vM’, vegna þíns Sonar dreyra’ og dey&s, 

Örottinn! minnstú þíns ná&arei&s! 

Vondra freistínga vMum g^gn, veit þú oss, 

Gu&! ab strí&a megn, svo aí) vbr fáum sigri náb, 

sfóan prísum þitt hjálparráíi! 

Gyrndir holdsins oss ginna mjog, og gjálífib 

heims á margan veg; frá þessu íllu’oss frelsa þú, 

fyrir þíns Sonar dýra trú! 

Bænheyrslu, Drottinn 1 væntum v&T, veldi þitt 

svo útbrei&ist hér, þinn ná&armáttur megnar þab, 

^^jog sö þitt nafnib vegsama&I 
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B æ n i n. 

O! þú miskunsami Fa^ir allra Adams barna und- 

ir sðlu! gla^ir minnumst vér þíns Foíurnafns, því 

þaS sýnir livnrs manneskjurnar mega afþér vænía, 

þcss nefniliga: aíi þó þú scrt kóngur himnanna 

himna, viljir þú þó ná&arsamliga líta nií)ur íil vor, 

aiimra jarbarma&ka, ef ver aÖ eins, sem góí) born, 

■ leitummiskunar þinnar rfettiliga! 0! a?i þitt nafn 

og núb, hv0r ab er svo óendanliga stór, vegsam- 

ist verbuglíga vor á mebal, og aÖ þiít heilaga 

■orb, sem inniheldur bæíii þín rettlæíis og nál&ar- 

log, til vor þinna undirsáta, verbi trúliga rækt og 

því sannarlig hlýfeni sýnd, útaf trúnni áþittnafnl 

Láítú þíns ná^arveldis vond og staf haída þinni 

andligu kóngstign vib makt í heiminum og seíja 

þínum óvlnum skorí)ur, sem þíns náöarrílds blómg- 

un og blessun hindra vilja! 0! aS þinn viiji, sem 

fullkomliga heilagur og réttlátur er, undirleggi 

scr vorn .vilja, svo ver gjorumst þínir hlýíinisfús- 

ir undirsáíar og born, já, aÖ ver, svovel í mefe- 

læti sem mótlæti, tnkum viljugir uppá oss þitt 

hlýbnis ok, og mnglum hvorki undan þínum boíi- 

orbum nb typtunum! Ámefean ver hrekjumst hör 

á jorbu, á vorri vegferSarreisu til eylíffearinnar, 

ghí oss fyrir líkama vorn naufcsynlegan reisukost, 

ab eins svo mikinn, sem nægir til ab viShalda lííi 

voru, en ekki til ab freista vor til sællííis og ó- 

hófs, því ella yrfei þab oss til skaSa, sem annars 

aotura verba mætti fyrir líkama og sálul Yhv 
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enim syndararfyrirþ^r, 6 Drottinii! en hvort vÉr 

crum sannyferandi syndarar, þab veitstu sjálfur bczt; 

en allir þeir af o'ss, scm sanna yferun gjoriim, Icit- 

um hjá 'þhr fyrirgefníngar á misgjnríium voruni, 

já ver leitum hennar í nafni þíns Sonar Jesil 

Krists, sem fyrir oss píndist og dd, svo þú mætt- 

ir oss miskunsanuir vera, og ab þinn nábar eifcstaf- 

ur inætti á oss rsctast, sem svarií) heíir, aí) þú ei 

viljir syndugs manns dauSa, heldur a¥i hanii snúi 

s^r og lifi! En af þvt ver, 6] Guí)! eigum h&r í 

strííil ab standa mdti mcktiigum dvinum, senileit- 

ast vií) íxb fella oss í syndir og lesíi, þá hjálp- 

abú oss, fyrir þinn heilaga Anda, mdti þeim ab 

stríba, svo víjr aS lyktum sigurinn fáum, og þer 

eylííliga sigurhrdsandi • fyrir hann þokkuml ]>ú 

veitst hvorjir vorra dvina skjaÆastir eru, nefiii- 

iiga: vort eigib hold og bldt), meb síniiin girndum og 

heiniurinn meií) sínumglíiumiogginníngum; æ! frels- 

abúossþá, Drottinnl fráþessum Iiinuin Sjomu, fyrir 

írúna á þinn Son, hvor freistabur var á allan hátt, 

sem vbr, þd án syndarl Ver gjorum oss gdba 

von um þína foímrliga bœnheyrslii, því hún þbn- 

ar til ab auka nábarríki þitt og veldih&r ájorbuj 

svo rnáttur þíns kjærleika raun auglýsa sig á 

oss, þínu gubddmliga nafni til lofs og dýrbar ey- 

Iffligal amen! 

6ti S á 1 m u r. 

Aiheiraa Kdngur alvaldil algœbsku Fabir trúfastH 
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þu sem einn ræbur himnahnllj heirasins byggíng 

þig prísar 0II! 

Lnnd 0II fyllist af lofí þin, leggi þar sitt til 

0ndin mín, gðf oss þín k^nníng gagui blífc, gjor 

oss þ^r hlýbna lífs uni tfó! 

G^f ab þegnskyldu greifeum þá, gobfúsir, sein 

oss ber afe tjá, Hátign þinni, vor Kángur klár! 

kángsríki þitt um eylíf?) stár! 

Vilji þinn er vor helgan Iirein, hann á oss 

verfei’ í hvorri grein, viljand! svo ei vinnuni synd ; 

veit oss afc bera þína mynd. 

Drottinnl gef oss vorn deilda verb, dagliga’ 

er þurfum hör á jorfe ! biiksorg lát þii ei blekkja 

oss, besta g^f rœkjum sælu hnoss! 

I liimininn syndgab hofum v^r, heilagi Kdng- 

ur! fyrir þtSr; taktú oss aptur samt í sáít, til 

sannrar ydriinar gbf oss mátt! 

Vísdóm og krapta veit oss h&r, vifcsjáll því 

bæ?)i og mátíkur er, óvhiur sá oss svíkja vill, 

syndanna fýsn og veroid fll! 

Ollu frá, sem ab andartjon, oss vorkíib gí)t- 

ur, heyr þá bán! frelsabu’ oss, ástar Fabir trúr ! 

farsælan gef oss andlátsdúrl 

Heyr, Fabir I vora hjartans raust, hátt er þitt 

veldi’ og end&laust, mátt þínum enginn múti stár; 

miklist þín dýrb um eylíf ár! 

B æ n i n. 

O! þú himins og jarbar alvaldi Gub og Kúngur, 
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þú algo&i og eylífi, trúfaatí hjartans Fafeir! þú, 

seni alleinn ræSur ollum heiminum, og hvorn aíi 

oll þín handaverk, á himni og jorÖu, lofa og veg- 

sama. O! af) þitt nafn kunmigt yrfei ollum hciniR- 

ins inubyggjurum, svo allra þjoba tilngur mættu 

lofa þig. 0! hvjorsu fúsir viljum v&r fylla þann 

fiokk, sem lofar þitt nafn, og tilbifeur þig! Lát 

k&nníngu þinna heilogu orf)a færa Iijáoss og obr- 

um góban ávoxt, og verka meb .oss lifandí írú, 

velgrundaba von, og hreinan kjærleika! G5f oss 

jafnan ab minnast þess, ab vér erum þínir undir- 

sátar, þú hátignarfulli Konúngur þeirra heilogu! 

og txb oss ber ab greiba þegnskyldu voragóbfús- 

liga, því þar undir er blómgan þms nábarrflcis 

h^r á jorbu komin, og fjoldi þíns dýrbarríkis hlut- 

íakenda á himnum! þinn heilagi vilji, sem er 

vor helgan eptir logmálinu og evangelíó, ó! ab 

hann mætti svovel hjá oss sem á oss verba, íoll- 

uin hlutum! Lát oss aldrei viljandi, ebur af á- 

setín, syndir drýgja, heldur ástunda ab líkjast 

þínum heilogu englum í hlýbiiinni vib þig, svo 

þin mynd, hvorja vör i Adams falli mistum, mætti 

cndnrnýast í anda vors hugskots, og vör svo gánga 

fyrir þ^r í heilagleika og rðttlæti. 0 Drottinn! 

g^f oss dagliga vorn deildan verb, meban lifa 

skulum h&r á jorbunni; en varbveit oss frá ágirnd 

búksorg, svo þessir skaplestir blindi oss ekki 

eylífs dauba ; hcldiir ab v^r trúliga fylgjamætt- 

um þeirri blessubu lífsreglu: ab leita fyrst Gubs 
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rlkis og hans rðttlætis, A^issrar vonar, ab oss muni 

þá allt aunab líkamligíj eptir þorfum, íilleggjast, 

íiiinuesld Gub og Fabir I ver hofum syndgab, já 

þuugUga syndgab fyrir þínu augliti; œlvegnaþíns 

kjærleika til vor í þfnuni Syni Jesú Krisíd, fyrir- 

g^f oss vorar syndir, og tak oss aptur í sátt vib 

þigl Göf oss ab geía gjort sanna ybrun fyrir 

syndir vorar, meb lifandi trú á þíns Sonar' for- 

þönustu; lát síban ybruninni fylgja aflát vondra 

athafnaj en trúnni ástundun góbra verka í kjær- 

leikanum til þín og vors náúnga! En þarsem ver 

Íi^r í hcimi umsetnir erum af vorum sálar-dvinum, 

sem bæbi cru inargir og vibsjálir, nefniliga: Djof- 

ullinn meb hcr sinna freistínga, heiiniirinn meb 

grúa sinna hneixlana, og holdib meb fjoldavondra 

girnda; gef oss því, Fabir! vísdám, viljaogmegn 

mdti þessnm úaldarflokki ab berjast, og unn oss 

loksins signrinn ab hrcppa! Já, yiirhofub, frels- 

abú oss frá ollu því, sem oss ab sálartjdni orbib 

gbtur, því þab eina koilum ver íllt, og ei annab; 

og gef oss síban, ab stríbinu fullciidubu, sálulijálp- 

ligan vibskilnab frá heimi þessuin, svo daubiuu 

verbi oss ab ábata! 0! heyrbú nú, himneski Fab- 

ir! þetla vort hjartanliga bænarkvak til þín; þú 

ert vor kdngur, en ver erum þínir vesælir und- 

irsátar; þig brestur hvorki inátt nb vísddm til ab 

lijálpa oss, og vbr skuhim síban ab eylífu dýrka 

þig og þakka þör fyrir bænheyrsluna! amen! 
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7undi S á 1 m u r. 

Fafeir, Son og Andi einn, englanna kdngur 

niáííar hreinn, himininn hvors a¥) Iiástóll er, heim- 

‘'Lr gjjyrvallir luta þ^r ! 

J>itt orí) og sannhelg sakrament, sera oss fá 

náfcarkrapta l^nt, lialdist, me¥) trilnni, hjá oss vi¥), 

heiferan og guÖligt lfferm&! 
/ 

I oss þitt ríki eflist • h^r, undir vort lijarta 

íeggi s^r, svo þu drottnir þar imii einn, ekki þab 

hindri kraptur neinn! 

Unn oss ab hafa engla lund, í því ab reyn- 

ast hvorja stund, hlýbugir þínum vilja vel, verk- 

abu hjá oss au&mjukt þel! 

Nægir oss, líerra! náSin þín, nábþurftugum 

sem aldrci dvín, saíming dagliga’ og svolun tjá; 

syndum og lostum sná oss frá! 

I Jesií nafni ver bibjura best, brotin dtal oss 

forlátist; lífernisbetrun lofum senn, líknargjarnir 

vií) abra menn! 

Freisííngar dtal holds og heims, hindra’ oss frá 

^otum dýrbar seims, abstob þeim mót oss oflga 

fjá, eiiikuin í dauba vcrt oss hjá! 
011u því, sem oss ásækir, íllii’ og skabligiu 

^ heimi her, leystu oss frá, nœr lífííi dvín, lei& 

í himnavist til þín! 

líeyr og bænheyr oss, Hcrra vorl hvors ab 

ríki’ og maktin stdr ; á þinni dýrÖ er aldrei 

amen! seig, Drottinnl þa^ skal skii.l 

3 
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B æ n i n. 

o Þ« þríeini Gu6! Fabir, Sonur og hcilagur Andi! 

engla og inanna eylífiKdngur! þií, hvors hasfóll aí) 

himminn er, en jorbin skor þinna fóta! allir þeir 

þúsund heimar, sem þú skapafe hefir, vegsami þig, 

hvor ein skepna í hvorjum hcimi, og hvor ein 

tegund í hvorri sköpnu! þitt háverSuga orb og 

sakrament, í hvorjum heilagleiki og dýrb þíns 

nafns oss bobab verbur, þessi blessubu nábarmebol, 

sem ekki ein asíasýna oss raátann gott ab gjora, held- 

ur miblaoss líkakroptum þartil, gbf ab þau vibhald- 

iat hjá oss hrein og úmeingub, svo ab trúin, kjær- 

leikurinn og gubiigt líferni megi þaraf spretta! þá 

verbum vbr ribttir undirsátar þíns nábarríkis, og 

hjarta vort þitt musteri, í hvorju enginn inun þá 

drottna n5 dýrkast, iieraa þú allcinn, þá inun vor 

skynsemi upplýsast af þínu Ijúsi, vor vilji helgast 

af þínum anda, og vorar tilhneigíngar lagast eptir 

þínum boborbum. 0 Drottinn! útrek allaþá, sera 

þetta þitt musteri saurga vilja, oggrundvallaþinn 

helgidúm í allra kristinna hjortum! Æ! þú vér 

syndugir si^um, unn oss ab eiigla lundcrni mætti 

æ meir og meir hjá oss uppkoma, scra í því fal- 

ib er, ab vor vilji lagist æ betiir eptir þíimm vilja, 

svo v^r oft’rum þ^r fúsri hlýbiii, lofgjorb og þakk- 

læti, í aubmýktinni. 0! verkabú, Drottinn! þetta 

hugarfar meb oss, og lát þab vcrba Iijá oss þeas 

rótfastara, sem vbr iengur æfumst í skúla trúar- 

innar, hbr í lífil Oss nægir ab sonnu, 6 Fabir! 
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íiáfe J)ín vífe sálir vorar, enda bregfest htín heláur 

aldrei neinuni, sem hennar í trtínni, voninrú og 

bæninni leita; en af því þu sett hefir vorum ó- 

daufeligu sálum til biístafear um hrífe eitt brothætí 

hreysi, sem er vor líkami, þá bifejum ver þig aiu- 

mjiíkliga, ogsvo afe g^fa þau dmissanligustu mefe- 

ol tii hans vifemaktheldis, sem eru: fæfei og klæfei, 

en þó mefe þvflíkiim skamti, sem þú sér oss hent- 

ast vera; en urafram allt, fríafeu þú sálir vorar 

frá syiulinni, því nær hún er í burtu, hijota allir 

aferir hlutir afe verfea oss afe gúfeu! Já, rniskun- 

sami Fafeir! vér ítrekurn þessa vora bæn til þín: 

Fyrirgíif oss vorar syndír og oll brot á múti ]»er. 

fyrirg&f oss þœr, vegiia.þíns Sonar Jcsú forþen- 

Ustu og fyrirbúnar! Vör heitum þ^r aptur ámúfi, 

«vo sem til Íítils þakklætismerkis fyrir náfe þína, 

vorri lífernisbeírun, og lofiim afe sýna hana í brcytui 

vorri vife náimgann, einkiim vora úvini og úviíd- 

arrnenn, mefe afe fyrirgera þeira, og elskaþá, ept- 

ir þínu dæmi og bofei! Æ1 hjálpafeú oss moti Aml- 

fikotans, heimsins og holdsins freistíiigum, sem 

bindra vilja oss frá afe ná eylífu lífi; íklæfe oss 

krapti af hœfeum, til afe mútstanda þeira, og ylir- 

vinna þær! og þegar-vor sífeasti úvinur, daufeiiin, 

^fe oss fer, gjor hann þá orkulausann múti oss, 

ryrir krapt Jesú daufea, sem sigrafe heíir synd og 

^®yfe, sjálfaiin íljoful og vítisneyfe ! Já, frelsafeú 

oss frá ollu sannköllufeu íllu, semossí heimiþess- 

^ ásækir, hvors einasta rút afe syndin er; og 

I 
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láttú, gáfci Faí)u'I sáluhjálpligan dauSa á öllu 

voru strí^i farsælan enda gjnra; svo ver, eptir 

dauí)ann, komurast til þíns himneska ríkis, hvab- 

an 0ÍI synd og sorg eylíflega cr útrýmd, en rctt- 

lœti og fögnuímr standa mun í fullum bloma! Heyr 

oss nú og bænlieyr, himneski Fabir og Kongur! 

livörs ríki er rettlæti, frií)ur og fögnubur í hei- 

lögum Anda, hvors máttur sýnir sigi frelsi synd- 

aranna, fyrir trúna á Jesúm; og hvors dýrb fram- 

skín í auglýsíngu þíns r^ttlætis og miskunar, vi^ 

allar þínar skynjandi skepnur, en einkum vi?) oss 

Adams nibja. Innsigla nú bœnir vorar ineb þínu 

náfear-araen, og sig íil vor: verbi ytur, sem þer 

viljib! Amenl í Jesú nafni, Amen! 

Þriðjf Flokliur. 

Sálmar og Bænir til sama augnamibs. 

Iti S á l m u r. 

I.agiiíí: Kjær Jesú Kristi, kom J)ú nú o. s. frv. 

Líífs og Ijúss Faí)irl lof og dýríi sti þi^r, sera gafst, 

ab gla?)ir, g&tum lifab h^r; fyrír Son þinn sæla, 

sendann oss á láS, er vcitti von indæla, ab verba 

í þinni náb; þartil stoíiar orÖ þitt oss, íþví skob- 

um dýrbarhnoss, og fric)ar boí)a fyrir hans krossr 

er fyllir trúar dáb 1 
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Dag þennan, Drotíinn! scm dregst afe nætur- 

tí?!, einn ástarvottinn, enn þá sendir lý^, fyrir kenn- 

fng frífca, er festa slcyldi rdt, afc þú allra lýfca, 

eudur-girntist bdt, svo eptir msefcu cignist frifc, 

og allra gjœfca sælgjœtifc; æ! þá ræfcu vakni vifc, 

í verold yfcran skjdt! 
f 

0 Jesii! á þig, einann set eg traust, synd- 

mæddann sjá mig, sem afc þína raust, heyra girn- 

ist hýra; hjálpafcu aumum mérl látþitt Ijdsifc dýra, 

lýsa í myrkruin her! svo cg feiginn sælu þá, sem 

eg- þreyí himnum á, hreppa megi, og hana fá, 

nær heiminn kvefcja fer. 

B æ n i n. 

Svo er þá þessi blessafci dagur á enda, himneski 

Pafcir! sem þú l^tst, af náfc þinni, upprenna ytlr 

oss í morgun. Margar blessanir hefir þú afc sonnu 

oss á honum veittar, en sanit hina dýrmætustu 

þá, afc þú hefir unnt oss afc heyra þitt heilaga 

orfc, í hvorju þú hefir látifc bofca oss þinn frifcar 

sáttmála, fyrir Jesúm Kristum. f>ú hefir, einsog 

dtalsinnum áfcur, látifc scgja oss: afc ef ver gjor- 

um sanna yfcrun fyrir syndir vorar, mcfc iifandi 

trú afc oss tökum þíns Sonar Jesú forþ^,mistu, 

og sífcan af alúfc kappkosíum afc betra vorn lifn- 

afc, leynt og Ijdst, fyrir þ(ir, þá viljir þú fyrir- 

g^fa oss allar vorar misgjorfcir, og ekki einasta 

aldrei straíla oss fyrir þæv, heldur gjora oss svo 

farsæla í eylíffciiini, einsog vfcr heffcum alla vora 
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aifidaga framgeingií) í einskjærum lieilagleika og 

röUlæti. Æ! nií biSjum vhv þig,' gdbi Faí)ir! um 

abstob þína heilaga anda til þess, ab vör, upp- 

frá þessari stundu, getum teklÖ svo þessum þín- 

ura fribarkostum, a?) v^r mættum blessun þá, er 

þeim fylgir, eylífliga lír býíum bera. Veit oss 

raeb nýbyrja&ri viku nýan lifna?) ab byrja, og svo 

framhalda honum, svo margar eSur fáar vikur, 

sem þú villt láta oss í þessum heimi lifa. Hjálpa 

oss ini aí) gánga til sængur me?) þeim fasta ásetn- 

íngi, dagligauppfráþessua?) kappkosta, a?) varbveita 

ddma þíns r^ttlæíis meb heilogu hugarfari oghegbun; 

svo vör loksins tekií) g^tum á mdti daufea vorum, 

fuilvissir um þína náb, í Jesú Kristd þínum Syni, 

og svo hluttakandi orbih, eptir dauÖann, eylífrar 

sadu á himnum, ásamt olliim þínum sigrihrdsandi 

útvoldum. Bænheyr oss h^r iim, himneski Fa^- 

ir! vegna þíns kœrleika til voríKristd, fyrir sam- 

verkandi náb heilags Anda! amenl 

Vers. Svo yhr til sængur, sælir gaungum 

fljótt, Gu?)s verndar vængur, veiti oss tÓ í ndtt, 

Ijds náhar lifi, í læstum hjartans rann, ef ab oss 

yfir, æba daubinn kann; verÖur ollu dhætt þá, 

engin spjoll Gubs heitum á; í fri&arholl vfer fá- 

um sjá, Freisarann Gub og inann. 

2ar S á l m u r. 

Lagi?): Á Gu?) alleina, eg o. e. frv. 

Dags Ijdsib dvínar, Drottinn Gubl sjá minnhag; 
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minnst ekki’ á mínar, misgjnríiir lifcinn dag! frelR 

mig af follum, fus þeirra’ eg yfcrast vil; gleym 

mínum gnllum, Gu?)I þig eg einkis dyl, og þeim 

sokktu nllum, í þinn miskunarhyl! 

Heyr alla, Herral er hrdpa til þín af rdt, 

lát þrautir þverra, þeirra, og vinn þeim bdt, synd- 

anna sárin, sví&a nú þeirra Iiind; tel úthellt tárin, 

trúar þeim géfSú stund; um eylíf árin, auktú 

þeim sælu-mundl 

Gleh þig í Guíii, gráíandi, sála mín! full af 

fognubi, fyrir Gufes Sonar pín, sem þínum synd- 

um, sjálfur uppá sig hlúh; morg oss mannkynd- 

um, miskunin þaraf stúfe, frií) svo vfer rindum, 

fyrir hans dýrmætt blú& 

B æ n i n. 

O Drottinn! mikil er þín miskunsemi, sem dag- 

liga vibheldur oss og verndar; þú erí samur og 

jafn í þinni náfe , aí) eylífu! aldrei læíur þú af ab 

gjora oss til gúba, þútt vér látum seint afab raúbga 

þig meb syndum vorum. En þar þú sett heúr 

ybrun þeim syndngu, þá bibjum vfer þig, í þíns 

Sonar Jesú nafni: fyrirgöfbú oss vorar syndir, og 

tilreikna oss ekki vorar yfirtrobslur; því nœr þú 

hefir fyrirg^íib oss þær, og tekib oss til náSar, þá 

erum v&r úhræddir um oss fyrir ollum vorum ú- 

vinum. Hvorki sú drepsúítin, sem í myrkrunum 

Isebist, n^ hin, sem um mibdegib fordjarfar, kann 

oss þá ab skaba. Vor svefn og vaka, vor hvíld 
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og erfiÍJi, sorg og glebij verbur oss þá til bestii 

blessunar; já, lífib og dauSinn er oss þá jafnkjært, 

og velkomife. Ver felum oss luí alla, Drottinn! á 

þitt nábar vald; gjorbií því vib oss hvab gott er, 

fyrir þínu heilaga augliti! Ef þií villt lofa oss ab 

Íifa, g^f oss þá ab lifa til þinnar dýrbar; en vil- 

jir þu láta oss deya, æ! lát oss þá deya í þinni 

ná6 og vináttul þíns Sonar Jestí Krisíí bldb hreinsi 

0S3 af ollum vorum syndum! Svo viljum ver þá 

r^ttlættlr prísa þig h&r í þínii náfearríki, cn dýrí)- 

ligir gjorbir annarsheims sýngja þh* lofgjorb, meb 

oUum þínum útvoldum, eylífliga! amen! 

Vcrs. þar dagur þessi, þrotinir nú reynist 

]ýb, bibjum ab blessi, byrjaba nætur tíb, Gubs 

gæbskan frdma, og géfi værbar hnoss, láti sinn 

Ijóma, lýsa náþar oss, en hels hepti dóma, hann sem 

deybi’ á kross! 

3ji S á l m u r. 

Lagib: Ó v&r syndum setnir, o. s. frv, 

Oagur er enn á enda, abkomin næíur stmid; 

vyrbst þú oss værb a?) senda, vor GuS! og sæt- 

ann blund; þab sk^feur, þú ef leic)ir, þinn aiida hjort- 

un í, trúar líf sem tilreibir, og tendrar elsku á ný; 

svo verbur samvitskan, sodd af frií), er ávann, 

Jesús, nær bar vort bann. 

Hans minníng blessub blííi, blessub um eylífb 

sfe! sínu liann sviptist líil, svo hann oss frelsi í 

t^, frá logmáis léti banni, er lá yfir allri þjób, en 
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heíir hv0rjum manní, himins afreka?) sj(5?), scm el- 

ur sauna trú, á Son Guí)s, í beimi nú, uppg&fast 

ei má sú ! 

Uppvek hjá ollum trúna, á íþig, minn Jesú 

kjairl svo hreppum blessun búna, best sem oss 

styrkta fær, þegar hels þruma dynur, á þeíta vort 

lasna hold, svo hreysiS sálar hrynur, og hlýtur 

a?) verba ab mold; beri þá blakafoss, þinn benja 

raubur foss, kvalníng og daubi á kross. 

15 æ n i n. 

Um hvorsu innilegar þakkir erum vfer nú, <5 Gub! 

skyldugir gœbsku þinni. fyrir oss í dag, sem endr- 

arnær, aubsýnda náb, vernd og varbveitslu; ó! at) 

v^r gæíum goldib þer þær, svosem oss ber, og 

ineb aubmjúkum, en þú þakklátum anda vibur- 

kbnnt; „minni erum v^r, Drottinn! miskunscmi 

þinni, sem þú hefir aubsýnt oss, þrælum þínum !^ 

já þúsundsinnum minni, þegar v^r luigleibum vorn 

stóra úverbugieika ab njúta miskunar þinnar ; vorn, 

segi eg, sem enn í dag, einsog alía vora daga, 

hofum þín heilogu boborb brotií), mefe hugrenn- 

íngura, orbum og verkum. Æ! þessvegna vogum 

nú ekki, ab frambera fyrir þig þakklætisfórn 

fyrir velgjorbir þínar, nema v^r hofum áfeur feng- 

ib fúrnaraltarib, sem œtti ab vera hjarta vort, 

hreinsab meb ybraninni og rjdbrab meb Jesú blúbi 

i’yrir trúna. þarfyrir bibjum ver þig, himneski 

Pabir! fyrirg&f þú oss syndir vorar og íllgjorbir, 
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bœbi þessa dags, og allra vorra libinna lífsstunda! 

Fyrirgi^f oss þær, fyrir þíns Sonar Jesú blófes og 

dauba skuld, og láttu þær ekki fylgja oss fram á 

koraandi nÓttu; svo hvjDrt vér lifum eSa deyum, 

at' þín náb og hans r^ttlæti sé vor eigindómur. 

Varbveit oss sfóan á komandi nóttu, frá ollum 

voba og allri ólukku; og leyf oss á. komanda morgní, 

sö þab ekki vilja þínum móti, ao líta aptur dags- 

ins Ijós, til ab lofa þig og vegsama; og síban í 

þínum ótta framvegis ab lifa, allt til æfiloka, og 

loksins sáluhjálpligaab deya! amen! 

Vers. Oss þínum fabmi felum, Frelsaril 

þcssa nólt, varnafeú Satans vMum, svo verbi’ oss 

{ svefni rótt! unn oss svo upp ab rísa, aptur ab 

inorgni dags, og þína ást ab prísa, sem unnti oss 

værfcarhags; loksins vií) dau&ans dúr, þá dymmir 

ab heljar skúr, vertú vor verndar múr! 

4í)i S á 1 m u r. 

Lagib: Strf&smenn bá höf^u krossfest Krist, o. s. frr. 

IVú sýgur, Drottinn! nóttu ab, nálægjast myrkur 

svort, samt bregSst ei mildi þín vií) þab, þú, Sóiin 

nábar bjort! skín þú oss ollum strax í staí), svo 

stillist sorgin nrt! heyrbú nú hvors þitt barnib 

bab, bjób þú þab verbi gjort! 

Myrkurin eru lik sem Ijós, lifandi Gub! hjá 

þtSr, aldrei folnar þín elsku rós, ef trú ei bregbst 

hjá m&r, þaS er vor stærsta heill og hrós, ab hafa 
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þig æ me?) s&r, sál mín þann g^fna koslinn kjás^ 

ívristur sem allum tér. 

Plýum þá, Gub 1 í faí)minn þinn, í Frelsar- 

ans Jesú trú; taktú oss, Fabirl fús þar inn, fest- 

íng er úhult sú, ástar á dýrann eifestaíinn, æ minnstú, 

Drottinn! nú, brodd ef ab dan&inn brýnir sinn, 

brjút hann í sundur þú I 

B æ n i n. 

Ennþá hnfum v^r í dag, himneski Fafeir! reynt 

ný merki miskunar þinnar, þar þú heíir oss, allt 

til þessarar kvoidstundar lifandi og heilbrigbum á 

líkamanum vibhaldiÖ, og þarafeauki göfiÖ oss þín 

dýrmætu náfear mebol, til aí) vifehalda andligu lífi 

og heilbrygbi sálna vorra. Lofabuv og vegsam- 

aíiur sörtú þá, fyrir alla þína ná'h og miskunsemi, 

oss dverbugum þrælum þínum í íh láína, allar 

vorar libnar lífsstundir! Æ! haldtú, gdbi F^abir! 
1 

þeirri somu enn nú fram viS oss, bæí)i á komandi 

ndttu og aila vora eptirfylgjandi æfidaga! Vér 

hofura ci til annara ab ílýa, enn til þín, því þú 

ort alleinn sá, sem oss kannt a?) hjálpa. Aiiglýs 

þessvegna á oss mátt nábar þinnar, ekki eiiiúng- 

is í því, ab g^fa oss þetta líkamiiga líf, og þab, 

sem því tilheyrir, heldur enn miklu framar, meí) 

veita vorum sálum ailar blessanir og gœí)i þess 

Q'ndliga lífs, í þínum elskuliga syni Jesú, og meb 

því a?) viShalda oss stoíiugum, í sameiníngu trú- 

arinnar meí) honura, allt til dauÖans. 01 g^f oss 
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nú á ÍJessu kvöldi sro útaf aÖ sofna, a?) vör áí;- 

ur 8&um, fyrir þinn ancla, vissir gjorííir uni ná?) 

þína og vináttu; svo hvort sem þessi ndtt ætti aí) 

verba vor síbasta, ebur ekki, ab v^r glabir og far- 

sælir fáum morgundaginn ab sjá, livort heldur í 

þessum efeur obruin heim. ODrottÍnn! vt)r trcyst- 

um þinni gæbsku, því hún er úendanlig og úum- 

breytanlig, sem sjálfur þú! Láttú oss njÚta þíns 

Sonar Jesú mebalgaungu! uppá lians fyrirbon og 

forþtinusíu reibum v^r oss í trúnni; bænheyr oss 

fyrir hans sakir! amenl 

Vers. Komi þá svefninn sæll í rann, sem 

þarf vib líkams kér, Gub oss blessi tii heilla 

hann, svo hressist kraptarnir! en ef ab daubinn 

ogsvo kann, uppá oss falla h^r, úvægur skabar 

engan þann, er, Jesú! treystir þör! 

5ti Sálmur. 

Ijagib: Jesus Kristur ab Jórdan kom, o. s frv. 

Til þín, 6 Jesú! augu vor, upphefjuin þessu sinni, 

híngab til Kfsins hafa spor, í hag greibst, af misk- 

un þinni. Bibjum af hjavta born þín klokk, ab 

burtu rýmirþví verra, þar komin er nœtur dymma 

dokk, en dagurinn tekur ab þverra: æ! vcrtú hjá 

oss, Herra! 

Vib Emaus forbum þúsemþá, þángab gengUj 

bœnheyrbir, og virbtist í náb þeim vera lijá, verk- 

andi fribar eyrbir; eins vora hjartans heyrbú bún, 

}ijá 0S3 í nútt ab búa, þaraf kjætist vor sálar sjon, 
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þú ab oss straíTir þrjútska fyrst, þab er oss 

nijog til góía, aubmýktar þar vib œíist list, yfer- 

nnar íár ab bjúSa; bugga oss sííian, Herra! best, 

meb húgværSar orbi fínu; inundu lil þess, ab 

mseddur grctst, margopt í lííi þnni, þo helzt í 

þinni pínii! 

B æ n i n. 

lof og þakklæti sö þbr, eylifiFabir! fyrir alla þína 

náí) oss vcitía, allar vorar lífssíundir, bæíti í tilliti 

til líkamlegra og andlegra efna, einkanllga á þessum 

næstaflifcna degi. ílvor dagurinn segír þaí) jobrum, og 

hvor núttin annari, já, hvor stundin og hvort augna- 

biikib fibru, hvorsu þú, o Drottinn! lætur þína 

miskun oss í tb, svo oþakklátir og óvcrbugir, sem 

ver þó hennar erum. Æ! þab ángrar oss, afe v^r 

SYo lítt hofum kannast vib gæbsku þína híngab til, 

og cnn síííur nýttoss þaii meíiol, tækifæriog krapta 

til þess góíia, sem hún oss í th láti& hefir, svo 

fullur rbttur til væri, þó þú vœrir þreyítur orb- 

inn á, oss miskunsamur ab vera. En þúertGuí), 

og ekki maííur; þú hefir sjálfur lýst sjálfum þér svo, 

a?) þú sbrt miskunsamiir, líknarfullur ogtrúr, ogfús 

I-il aí) fyrirgtsfa misgjoríiirnar ollum þeiui, sem 

hjarta ybrast þeirra. Æ! vbr flýum þessvcgna 

I-il þinnar grunnlausu miskunar, sem þinn Sonur, 

Jesús Kristur, hefir opnaí) oss abgáng til; vör ílý- 

til hennar, og bi?)jum autmjúkliga: Fyrirgef 
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©BS, f Jesú nafni, allar vorar syndir múti þSr, allt 

vanþakklæti þinna velgjornínga, alla misbrúkun 

þinna nábarmefeala, alla forsúmun geíinna krapta 

og tœkifæris til hins goSa. Já, bæt því nú ofaná 

allar þínar undangengnar velgjorbir, ab unna oss 

enn nú framvegis þiiinar ná?)ar og nábarverkana í 

vorri sálu til helgunar og sáluhjálpar; og sörflagi 

á eptirkomandi nóttu, láttú, Drottinnl þína hond 

vera yfir oss, til hlíffcar og varatektar fyrir olíu 

vondu; já, snú þínu blíoa augliti til vor, og vertú 

oss ollum nábugur og miskunsamur, fyrir þfhs 

Sonar, Jesú Kristí, forþiinustu sakirl amen! 

Vers. Er þab vor allra úsk og trii: ab þú, 

Tor Jesú kjæril s&rt hbr í vorum selskap nú, svodd- 

an von glebi nærir; á dyr vors hjarta dreyra þínn, 

drjúpa lát oss til besta, svo vondir þánkar engir 

inn, orki sig þarabfesta; blcssan þá lát ei brestal 

6ti Sálmur. 

Lagib: IlelbruDi vér Gub af hug og sál, o. s. frv. 

]þessa dags, Gub! er þrotintfí), þannig lyktar vor 

æíi um sífe, undirbú oss til cndadags, enginn veit 

nema^ hann koini sírax, kveik í oss ybrun, tendra 

trú, tállausa betrun verka nú, umvendun því ab 

Bonn er sú. 

IJmvendunarlaust enginn mann, til eylífrar 

sælu komast vann, þinn Sonur kénndi’ oss þenn- 

an veg, þú hann ab fcta lund sh treg; æ, Gub! 
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láttiS því anda þinn, aubsýna þar í kraptinn sinn, 

tó ræti oss ellum ySrun inn, 

Son þinn fyrst gafstu ollura oss, og lözt hann 

^ökum vor deya á kross, gef þú oss anda einnig 

þiun, annars nægir ei skeinkur hinn, er leifci oss 

ríitta lífsins sló^, loks svo ab hreppum afdrif góí), 

fyrir þÍDS Sonar blessa?) blóM 

B æ n i n. 

liOfabur og vegsamabur sí:rtú, eylííi miskunserad- 

anna Fabir! fyrir þab J:>ú á umlibnum degi, einsog 

alla vora umlibna aiíidaga og ár, hefir unnt oss 

alls þess góba, sem þú heíir oss sann - naubsyn- 

hgt sjeb til lífs og sálar heilla. þú hefir gbíib oss 

forsorgunar-mebol fyrir vorn Ííkama, og frelsis- 

ínebol fyrir vora sálu, svo vbr bœbi meb líkamu 

og sálar kroptum mættum þjóna þbr, sem ert Drott- 

inn vor Fabir og Frelsari. En nieb hvílfkri var- 

niennsku hofum ver goldib gjæbsku þína? Lík- 

axnans limu hofum vbr Ibb ránglætinu til verk- 

færa, en sálir vorar syndugum girndiim til íbúc- 

^r. Æ! fyrirgbfbú oss þab, Fabir allrarimldil og 

lát oss ekki uppskbra maklig laun athafna vorra, 

^vorki á þessari nóttu nb endrarnær! ílvorteku!- 

tun vbr annab flýa enn til þín, semlofabheíir ybr- 

^ndi syndurum hábarfullri vibtoku 1 Tak því á 

^áti oss í þíns elskuliga Sonar Jesúnafni, og fyr- 

oss allar vorar líkama og sálar syndir, fyrir 

®akir allra þeirra bit^u kvala, er hann saklaus 
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leiij á Hkaxna sínum og sálu; já láttii hans bless- 

aba blób hreinsa sálir vorar og samvitskur, af oll- 

iim syndanua sauruglcika. Svo viljum yhr þá, 

þeirri blóbugu ádrcifíngu fága?)ir, niiíkvold, leggj- 

ast litaf til svefns, í þínum miskunarfaíimi, him- 

neski Fabir! í hvorjum ver óskura oss ab mega 

sofmi þeim sfóasta dauSans dur, til aS vakna upp 

aptur forklárabir í þínu dýrí)arríki! Veit oss þa^, 

af þinni náb, fyrir Jcsii Kristí skuld 1 amen! 

Vers. Svo viljum gánga sængur í, sættir 

vib þig, d Gub! á ný, óhultir fyrir allri neyb, eins 

þó ab hlytura kanna dcyb ; vak þii, minn Jesu! 

ylir oss, oss er þá buib sælu hnoss, hnoss, er á 

þínurn keyptir kross! 

7undi S á 1 m u r, 

Lagib: Um daubanu géf þú, Dröttinn ! mer, o. s. frv. 

Svo er þá vika endub enn, ein fyrir gæbskuþína; 

ó! þú Gubdúmsins einíng þrennl yfir oss letstii skína, 

andlitis Ijómann æbsta þinn, er hann þín stóra 

miskunin, sem vib oss gjorbir sýna. 

Af Syninura þetta Ijómar Ijós, sem leiptrar í 

orbi þínu, sú er hin stærsta heiil og hrós, í hjarta 

þab geyma sínu, vísar þaí) oss á vegtnn Iffs, en 
9 

varnar myrkrum andarkífs, Frelsarans fyrir pínu. 

þúsund margir vib þetta Ijós, þræbt hafa veg 

til hæba, sem ab nii fremja sigurhrós, sitt cptir 

stríbib skæba; abrir þess glansa gánga í, gbgnum 

myrkurin skabafrí, Ktt er þeim lífsins mæfca. 
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Æ! svo leiigi oss œtlast skal, eptir rá&stofun 

þinni í biia þessum eymda dal, ond vor þeim Ijóma 

sinni! svo ab á daufeans dymmri stund, dýrí) þess 

forklári sífesta blund, en bezt í eylífbinni! 

B æ n i n. 

Ó! a» ver gætum nUj heilagi Fafeir! þakkaS þör, 

sem makligt er, alla þína miskun og mildiríkar 

veígjorbir, er þit, á umliSniim degi, alla þessa nú 

átenduÖu viku, já, oll vor aflifuí) æíiár, af einskjærr 

náb þinni au?)sýnt heíir og í th látife! 0! ab hjortu 

vor væru til þess þakklætis tilreidd og hæfilig 

gjorb, af helgandi krapti þíns anda, þá hefbum 

v^r þess fullvissara traust, ab vœnta hins sama 

frumhalds gjæbsku þinnar, vib oss, eptirá, sem 

híngabtil. Æ1 hreinsa þessvegna, gðbi Fabir! hjoríu 

vor fyrir lifandi trú á þíns Sonar nafn! Pyrirgéf, 

fyrirgéf oss allar vorar syndir, fyrir sakir hans 

blábugu fornfæríngar á krossins altari, og kasta 

þeim í hafs djúp þinnar grunnlausu rniskunar, svo 

minníng þeirra ekki uppkomi ab eylífu! því 

nær þú hefir þær frá oss tekib, og réttlætt oss 

aptur fyrir trúna á hans blób, þá crum vér hæfi- 

ligir orbnir til allra góbra verka, til ab lofa þig 

og vegsama, þakka þér og þjóna, hlýba þér og 

optirfylgja, alla vora lífdaga. Svo minnumst vér 

þá meb þakklæti og lofgjorb þinna umlibinna vel- 

gjorba, og hlokkum til, meb von og trausti, ab 

íijótaþcirra somu framvegis. Vér endum þá glabir 
4 
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dag þennan og þessa vikii, því vör vitum, aS 

þín náb og trúfesti tekur samt engan enda yfir 

oss, heldur varir eylifiiga. Já, v&r erum þess 

glaíiari, sem vör vitum ab meir fækka vorir h&r- 

vistar dagar og vikur í heimi þessum, þar vör 

nálægjumst því framar dagsbrún þeirrar sælufuliu 

eylífSar. Æl göf oss svo meh lifandi trú, voku 

og bæn, ab búa oss undir vort síbasta æfikvoid, 

ab vör uppvakna mættum, eptir þinni mynd, ab 

morgni þess eylífa dvrí)ar Sabbats, og í hádegia 

Ijúma þeirrar himnesku Jerúsaiem, ásamt oilum 

þínum útvoldum, sjá þig og skoba, vor Gub og 

vor Frelsari! frá augliti til auglitis, eylífliga! Veit 

oss þa^, fyrir sakir þinnar elsku til vor, í þínum 

Syni, Jesú Kristú, vorum herra! amen ! 

Vers. þú Jesú, sem í þinni grof, á þessuni 

hvíldist degi, en uppreist' ab morgni uían 

tof, unn oss a?) sál vor megi, á morgun upp- 

rísa einsog þú, til andligs lífs í sannri írú! æ!lát 

þah bregSast eigi! 
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¥iku - Sálmar, 
aílir meb alþekktu, liku lagi. 

Iti, á Sunnudags Kvnld. 

Sólar dag, sál’ í hag, sannlielg Gu^dóms þrenn- 

fnglmenta lezt, lýbinn best, lífs meh ræbu k^nn- 

fng; vcit þitt orb, vftt um stor&, verki lasta grenn- 

fng, og manndygfca menníiig! 

Ekk^rt hnoss, annafc oss, ætti. afc verakjærra, 

Bnn misknn þín, skjærí er skín, skýum lægra og 

hærra; æl henni þá, unn oss iiá, ekk^rt girn- 

um stærra, né biessunar bærral 

Síyrk oss hér, þjóna þer, og þínum bofcHm 

tilýfca, af hjartans róí, hvafc scm mót, heillum ná- 

strífca; svo vor dygfc, sh vel bygfc, á Sonar 

tjærleik blífca, er tni fæfcir frífca! 

Vort er líf, veikt, en kíf, í verold nóg áfc 

^eyna; send oss því, ánaufc í, afcstofc náfcar beina; 

!>ó ávalt, umfram allt, ást og tróna hreina, lát 

<^r ei leyna! 

Jesú blófc, biessi þjófc, burtu syndir mái, hefnd- 
4* 
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ar gloí), hels frá slób, hv0rgi til vor nái! opni 

sjófe, gjæfeskan góí), Guíis, (sem eptir þrái), frife 

>svo hv0r fái! 

2ar, áMánudags Kvnld. 

Dagsljósife dvínar, Drottihn! í þínar, sál hendur 

seljum, sæla þá oss teljum, af umsjón þinni, ef 

hun oss hlynnir, líf þartil linnir, 

þakklætife þýfea, þitt fyrir blífea, ástríki’ ótalda, 

oss ber afe gjaida; Gufe! þil oss gladdir, gjæfu 

tilkvaddir, sál og líf saddir! 

Allt frá þfer einum, ofan koma reynum, gott, 

sem oss glefeur, gjæfeum lífsins mefeur; ei gjorist 

grunnur, af gnótt sælu kunnur, þinn blessunar 

brunnur! 

Vfer þó ei verfeir, velgjorfea mergfeir, þínar afe 

þyggjí^? þíg sem náum styggja, sfeum, samt væn- 

um, sárt til þín mænum, bljúgum mefe bænum! 

Sonar þíiis sakir, sjáfeú vort kvakife ; brot vor 

hann bætti, blessafeur vife þig sæíti, hóp þinna 

saufea, mefe sínu blófei raufea, og dýrmæta daufea! 

Sfeji, á þrifejudags Evold. 

Dagur horíinn einn er, æíistunda minna, serhvnr 

annar svo þver, sem þeir uralifeiiina; veittúDrotí- 

inn minn mér, miskunsemd afe finna, uns lífsstund- 

ir linna! 

Forsjón ræfeur fost þín, fyrir vorum hogum; 

metur endamork sín, mæfeu og rauna - sloguni j 
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gjerrvðll lukka, Gu?)! mín, gengur aí> þínum lög- 

um, á nllum seíidngum. 

Eins til þakka eg tek, 0gun og huggun frá 

þíir; veit eg mín er sál sek, sem þarf vægfear hjá 

þ^r; heimiir ef viíi lund lék, lítt varb traustib á 

þér, me¥)kénna’ eg má þér. 

Fyfirgéf¥)ú mín mnrg, misverk, Drottinn gúbi! 

þú þau séu allorg, augljús, sem í hljo¥)i, seiultú 

minni sál bjorg, svo hún fyrrist múí)i, í Krists 

krapta blúfei! 

Er mér þá úhætt, eins í voku’ og blundi, geng 

eg þá og sef sætt, sáttum þínumundir; alltver¥)- 

ur bol bætí, vií) búnar lífsins stundir, á Gubs 

fribar fundi! 

4¥)i, á Mibvikudags Kvold. 

fSrcng eg nú, Gub minn! greibt ab hvíldarbúli, 

um mig bú, eittsinn, enn í þínii skjúli; v©n mín 

sú, vel íinn, víst er ei áhjoli; skalhún minn skoli! 

Skoli sá, skal mig, til skyldu trúar hvetja, ab 

eg á, einn þig, eigi traust ab setja, og þar frá, 

aumlig, engin kjor ab letja, er ná hér ínetja! 

Er þín trygb, eins skír, oss þú typta hjjotir; 

en engin lygb, er dýr, oss þín loforb brjoti; vor 

er dygb, víst rír, ef verold hlær á múti, nábar 

þú njúti. 

Oss í nútt, svæf sætt, sjálfur Gub! vér bibj- 

um; gjorbu skjútt, 'bol bætt, búib Adams nibjuru; 
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rerSur roít, g^¥) grætt, gráts í dalnum mibjura, 

umbdt ef ibjuin! 

Fyrir þinn, Son, er sinn, seldi dreira’ lír æ?)- 

uin, leib oss iim, loks í hinn, lífsins sal á hæb- 

xmi, eymda grynn, dlng stinn, meb ollum líisins 

raæbura, en gleb dýrbar gjæbum! 

oti, á Fimtudags Kvold. 

Kvnlds cr komin stundin, kallar þorfin blundinn, 

hvíldar leitar lundin, vib lífs andstreymi bundin; 

d Jesu ! þín undin, auki trilar mundlnn, svo hrygb 

se buríu hrundin! 

Morg er manns ástríba, er megnum þvíngar 

kvíba; gott er ab lifa og Ifba, og lífs á himnum 

bíba; þá mun sælan þýba, þeirra kjorin prýba, 

hh' sem trúa’ og hlýfeal 

Géf oss, herra gdbi! glebij úr þínum sjdbi, ei 

svobolofbjdbi, nebannist fribar grdbi, hriííu hrygSa 

mdbi, hreinsa oss þínu bldbi, því frelsunar fldbi! 

Mildi Kdngur manna! meinin græb syndanna; 

lát oss kvittun kanna, svs kjæti hreppura sannar 

ef dauba ber ei banna, ab brjdta fjorib granna, 

leib oss lífs í ranna! 

Vík burt nllum vanda, og vblum sálar fjanda, 

er eyrnbum allra handa, inní lífib blanda; láttú 

Ijdssins anda, Ijúfa hjá oss standa; mun þá mein 

ei granda. 

4 
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6ti, á Fostudags Kv0ld. 

^essi er dagur þrotinn, (þángaí) Iilaut afc berast) 

inorg eru misbrotin, má því ybrun g^rast, svo 

nábar lireppum notin, nokkub má í sk^rast, hei- 

lagt verk handtörast! 

llcilagt verk má heita, hreina ybrun drýgja, 

Drottins líknar leita, meí) lundu hræsnis fría; ber- 

um oss svo breyta, og bibja’ um miskun nýa, fár 

svo mættum flýa. 

Allt á Jesú einum, eigum traustib festa, 

hann meí) dreira hreinum, hreinsun gjorbi besta, 

Gub, í ollum greinum, gjorir þá ei fresta, misk- 

un votta mesta. 

Lofum lifnab bæta, lífs á voru skeibi, mun 

þá náb oss mæta, en mýkjast forþ^nt reibi, orbií) 

Gubs ágæta, oss til dygba leibi, gotu fri&ar greibi! 

Kristó líkjast kfeppum, kristuum er þab sdmi; 

slíkri æru’ ei sleppum, svo slitni saka drdmi, en 

hærstu lukku hreppum, ab Herrans fribar rdmi, 

bæbi’ í deyb og ddmi. 

7undi, á Laugardags Kv0ld. 

KLomin um síb, kvold-tíb, k^nnir líf ab endi, og 

eptir stríí), um hríí), ab oss fribur vendi; værfein 

blíí), vcittlýb, verbur þá íhendi, Kristur semk^ndi. 

Hvorjum þá, helzt má, hamíngja sú veitast, 

greinir skrá, Gubs frá, sem gjorir ekki breytast; 

þab cr sá, sem þrá, synda reynir heitast, og líf 

betra leitast. 
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Y&ran, trú, snnn sú, er sæmir kritsinclúmi, gj^r- 

ir nú, Gubs hjú, glnít af náSarrúmi; sál mín! þú, 

þig bú, þinn svo framist blomi, sigur og súmi. 

Vikan ein, úsein, er nú þegar fiúin, hafa’ ei 

nein, horí) mein, híngab veri?) snúin, náfeargrein 

Gubs hrcin, gófeum mun tilbúin, trcystir því trúin. 

Nábin þreyí), Gub! greib, g^f þín frelsi þjó?)- . 

ir; oss í neyb, ábreií), ást, svo fyrrumst móbi, 

en í deyb, loks lerö, lífs á dýrÖar slóíir; heyr 

þab, Guí) góSi! 
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Dagligar Bænir 
í S t e f u m. 

Ita, á Sunnudag. 

Eylífi Guí)! vor æfesti og besti Fafeir! 

af ollu hjarta nafn þitt lofum glaSir; 

þokkura einnig þinnar gjæbsku dá&ir 

þúsundfaldar, sem oss veita nábir; 

libinn dag og lífstundirnar allar 

15ztu þær oss sörhvnrjum tilfalla, 

enginn af oss orkar þær ab meta, 

enginu heldur mun þær tali?) gfeta. 

Mest er þú sú miskun þín af nllum, 

nær miblabir oss bút vií) synda gollum, 

í þínum Syni Jesú Kristú kjæra, 

sem kom á jor&u lífib oss aí) færa; 

meí) sínum dauba drú hann oss frá pínu 

og dýrfelig kjor í ríki veitti þínu; 

born þín nú en bræbur hans y^v heitum, 

bænheyrir oss, nær v&r til þín leitum. 

Oss áminnir, einsog Fafeir bestur, 
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meí) orhi þínu, vife þess heyrn og lestur: 

ah ver skulum síunda’ a& gjorast gó&ir 

r&ttar trúarinnar slú&ir, 

I dag vhr hofum heyra fengife þetta, 

hjálpa&u’ oss ab bera’ ávoxtu r&ttd, 

unn oss vaxa eins í trúnni’ og dyg&um, 

yfir þínum gla&ir vera tryg&um; 

veit oss orku vel í trúnni’ a& strí&a, 

vaka, bibja og þolinmá&ir lí&a; 

svo vhr hjá þör loksins fáum lenda, 

í lífi því, sem engan tekur enda; 

hvar born þín 0II í bláma dýr&ar glc&jast 

af brunni þinna vellystínga se&jast; 

fyrir þinn Son, Frelsarann Jesúm mæta, 

Fa&ir! vyr&stu ab bœnum vorum gjæta! A m e n! 

2ur, áMánudag. 

í hæbir til þín hefjum nú vorn anda, 

Herra! Kúngur alheims, þjoba’og landa! 

I Jesú nafni v&r þig bljúgir bi&jum, 

být oss náb, svo þína dýrkun i&jum. 

Lát þíns ríkis log oss heilog vera, 

láí oss dygb og trúar merki bera; 

helga bæbi húsin vor og hjortu 

himnesku rae& sannleiks skini bjortu; 

veit þú oss meb vondubu hjarta’ og sinni 

verk 0II fremja skipun eptir þinni, 

samvitskuna svo vhv geymum gúba, 

gjætandi þess, sem þín orbin bjóba. . 
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Æ! lát, Jesó! anda þinn oss leifea, 

í oss fri?) og kjærleikann tilreÆa; 

oll vor til þess umgengni þ^r líki, 

sem undirgtifnum ber í þínu ríki; 

farsœld þá og fognuS sannan hreppum, 

ef frá oss aldrei þínum kjærleik sleppum; 

hann oss veiíir hugliraustum a& stríSa 

og hjálpar þinnar fullvissum aí) bíla; 

uns v^r loks, nær œíi stundlig dvínar, 

innleibumst í fri^ar hallir þínar; 

þá munum vhv heifcrun gdíía gjalda, 

Gub Tor! þ^r, um allar aldir alda! AmcEt 

3ja, á þrifejudag. 

Ometaniig er þín náíi! vor Fafeír! 

draetanligt hvab vor tilkostabir, 

fyrst í skbpun, framar í vifehaldi, 

fáum vér þafe gjorvallt meíib aldrci; 

þarnæst í því, sem allt yfir íekur, 

og í oss heita þakklátsemi vekur: 

nær miskunar vildir oss þiim vilja, 

veiía r^tt í Jcsú Kristd skilja; 

hvorsu þú oss blessun þína býfeur, 

ogbrotliga me?i þoIinmæSf umlfóur; 

ab vör hdlpnir ver?/um allir villtu, 

vilja þennan, Drottinn! á oss fylltii. 

Lát oss trúna lifandi varbveita, 

lena oss eptir þínum orfeum breyta; 

samvizkuna svo vör olum hreina, 

é 
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sívakandij hva& sem hljdtum reyna; 

meblætife þá mun oss ekki villa, 

motlæti?) ei áþolgæfei fylla; 

allt svo verf)ur oss til lykta’ af) gotuj 

af því fylgjum Jestí, vorum brðSur, 

einn sem liút oss afrekab hefur, 

og anda sinn til pants þaruppá göfur, 

því skulum rhr þig og hann tilbibja, 

þína dýrkun h^r og sfóar ibja! Amenl 

4ba, á Mibvikudag. 

» rottinn Gub! v&r andvorpum nií allir 

upp til þín, meb bænar heitu’ ákalli, 

allir jafnt í einum hug samtaka, 

allir sem ab stunda bibja’ og vaka; 

g^f oss ollum gott þab er og heitir 

af gjæbsku þinni, hvnr ser aldrei breytir, 

til lífs og sálar, líkt sem þoríin krefur, 

líkasem þtí híngabtil gjort hefiir. 

Dagligu meS Braubi þú oss blessa, 

blessun þína lát oss styrkja’ og hressa; 

g^f þú oss meb glofeu hjarta’ ab vinna, 

og gjæbsku þína’ í ollum kjorum finna, 

ánægbir þú eitthvab blási múti, 

og naubstnddum til ab hjálpa fljotir; 

svo vor trúin siir mef) verkum lýsi, 

sem þig, Gub! í kjærleikanum prísi. 

Oss lát jafnan a& því gá og hyggja, 

ab á jorbu’ ei lengi skulum byggja, 
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en ástunda þaí) eina nauíisynliga, 

alltíb þartil geyma lund dtrcga; 

svoleibis v^r sanna gœfu hljdtum, 

sáttmálann ef vib þig ekki brjdtum; 

loks á himnum fulla sælu fáum, 

fyrir þinn Son, hvnrs dýrfear skobun þráuiu. j 

A m e n I 

5ta, áFimtudag. 

Bljiigum meb og boli mœddum anda, 

bibjum vör þig, Drottinn Gub! ab vanda. 

syndugum cr monnum miskun veitir, 

og mildiliga vife þá jafnan breytir. 

Æ! ver játuraallar vorar Syndir, 

ab vér hofum rett sem værum blindir, 

auaíi fram á uggaleysis vegi, 

yfir oss svo þína reibi dregib ; 

gleymt ab virba gjæfesku náíiar þinnar, 

er gafst þii oss í Jesii Kristd finna; 

íyrir hans sakir Fyrirgef oss ollum, H-' 1 

framda glœpi, sem nii til þín kollum! 

æ, vor Faí)ir! ástand vort þii þekkir, 

allopt hvorsu spillíngin oss blekkir; 

d! hvah lítinn optast hofum vilja, 

og kappsmuni vife þaíi ránga’ ab skilja; 

eiunig brestur áræhih ab stríÖa, 

allteins líka stobuglyndi’ aí) hlýía. 

Vork^ndu nii vanmáttinn, d Ilerra! 

en vondsku hjartans láttú sífeldt þverraj 
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gef oss vilja’ ög vibleitni þess góba, 

verka&tí triina kjærleikans meí) grófea; 

legg oss, Jesúl líknarmál til blýtar, 

lát þinn anda clá6 og krapti býta; 

spor þín sí&an g&f þii oss ab gánga, 

góts þeim unna, scm aS breytni ráiiga 

ifekab hafa oss og þ^r á móti, 

en autbsýna þeim rnannelskunnar hótin; 

svo merki trúar niættum á oss bera, 

um miskun þína svo fulltrúa’ ab vera. Amen! 

6ta, á F o s t u d a g. 

Oub trúfastil Gub vor Fa^ir blíbi! 

g^f oss hjarta, sem þer fúsast hlvííi; 

hjarta, sem þig hyllist meöur yndi, 

hjarta, sem ei freistni staklig blindi. 

Láí oss ekki af lasía dæmum tælast, 

lát oss ekki óvinina fælast, 

heldur inóti hcimi og glæpum strfta, 

hvah sem vhv þarfyrir kynnum Ixta.; 

aldrei heldur um þab efasí geta, 

aíi oll þín stjórn er vís og gób at ineta; 

já, a^ allir eru þínir vegir 

af ætsiii náí) og írygbum dægiligir. 

Slíkt vör eigum þínum Synr aí) þakka, 

þá oss fyrir, daubann gjorbi smakka. 

Leiii þú oss meí) Ijósi þíniú og anda 

lífsins veg, í gögnum allan vanda. 

K^nn oss heiminn kunna rétt ab brúka, 
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krossinn bera ineb þollyndií) mjiíka. 

Styfe þu oss í stríöi ollu’ og mæÖum, 

aí) stunda r&ttum lífsins eptir gæbum; 

svo vör trtína sanna varSveitt fáum, 

samvizkunnar jafnan líka gáum. 

Freistíngarnar þó ab þtísund þjaki, 

þeira á mtíti sálin bibji’ og vaki; 

loksins veií oss sannkristinna’ í safni 

sigurinn, í Jestí Kristí nafni! Amen! 

7unda, á Laugardag. 

Herra Gubl þör heií)run allir gjaldi, 

hjálp vor stendur oll í þínu valdi; 

þánki slíkur sálu vorri svalar, 

svo htín þannig grátbænandi talar: 

miklabu’ á oss máttinn gjœ&sku þinnar, 

at) mættum jafnan athvarf hjá þ&r finna! 

FrelsaSu oss frá ollu því hinu’ ílla, 

ellu því sera megnar oss ab spilla ; 

veldur sytidln voiidum ollum kjoruni 

varbveit oss því best frá hennar snonim; 

lát oss 0<51ast liikku náiiar sanna, 

til Iffs og sálar, hvab sem verbum kanna; 

g^f oss Yitsku’ ab gánga fram í heiini 

grandvarliga’ í sœld og lífs andstreymi, 

engan hneixla, engum skaba gjora, 

ætíb varíhald samvizknnnar bera, 

htín er þab sem hvorjum mest áríbiir, 

htín er þaS sem glebur mesí og svítur; 
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hafi flekkan heniiar ollab 

hreinsaSu’ hana þá me& Jesii blfi&i! 

Lát þinn anda vitni bera vorum 

vér ab fylgjum Jesu dygba sporum; 

oruggir svo mættum lifa’ og líba, 

líka vorrar daufeastundar bfóa; 

héban loksins frclsabir svo fara, 

í fagran sælu- og dýríiar-vistar skara. 

Oss bænheyr, scm ollum hlutum stjdriiar! 

Amen! segSu, vegna Jesu fdrnar! Amen! 

I 
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S J o 

Viku -Sálmar og Bænir, 
til Frelsarans, lít af lians píiui, 

% 

Iti S á 1 m u r. 

(þessir sjo vikusálmar eru allir meíí sama lagi). 

Um dauí)an gef þú Drottinn mér. 

♦lesuafhjarta’ eg þakka þer, þinn daufea’ ogbeiska 

pínu; hvorja þú lei&st til líknar mer, á lífi mann- 

dúms þínu; svo afe þíns Foburs feingi náí), þess 

fallna mannkyns brot afmáb; ab oveiktu veldi sínu. 

O hvaí) sárbitur sút og kvol, sálu magna?)ist 

þlnni— í grasgarfeinum, svo varb ei vol— á værb 

obur rúscminni; blú&ugur sýndi sveitinn þaí), sem 

af þer dundr í tebum stafe; allt til gúSsonduminni. 

Svo margar hafí)i’ eg syndir drýgt, í sálar 

fylsnum mínum, aí) þín sála varí) aí) þola slíkt, 

í þaunkum og grunni sínum; fribþægíng er því 

feingin m&r, Frelsari minn! ef treysti’eg þ^r, og 

lúýbnast oríium þínum. 

íhugan láttu ángurs þíns — eg svo Guí)S frib- 

ar njúti— liepta þá gleíii hjarta míns, semhjarta 
0 

/ 
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er ámoti; láttu mig sorg af syndum þjá, svo 

eg þeim aldrei ginnist á; n^ heilog þín boborb brjóti. 

Uppvekþú, Droítinn! auí)mjúkt þel, og andakt 

í mínu göbi, ab eg bií)jandi vaki vel, sem 'vinuni 

þínuni tilrfebir; í freistíngum g^f mer trausta trú, 

til míns dauSa mig undirbú, svo eylífa' eg oblist 

glebiI 

Ita B æ n. 

O lierra Jesú Kristi! þú Sonur Guí)s! þú sem í 

heiminn kominn ert, synduga menn sáluhúlpna ab 

gjora. Eg þakka þ^r af ollu hjarta, fyrir þína 

blúbugu pínu og bitra dauíia, sem þú leibst, svo 

vel mín, sem allra Adams barna vegna, til þess 

þinn himneskur Fabir gjæti, ab úveiktu sínu lierra- 

dæmi og úskörbtu sínu logmáli, tekií) mig og alla 

þá syndara til ná?)ar, sem í sannri y&run fyrir 

sínar yíirtro&slur, og lifandi írú á þína fri?)þæg- 

íngu, hennar hjá honum leita. Sérílagi þakka eg 

þör fyrir þá sárgrætiligu kvol, cr þú leibst á þinni 

heilogu sálu í grasgarbinum Gethseraane, þegar 

þú, tiírandi af hræ?)slu, kvarta?)ir yíir því, aí) þín 

sála væri svo hrygg, ab þú ætlaSir ab deya. Meb 

þessari písl hefir þú serílagi li?)ib og fribþœgt fyrir 

allar þær úteljandi syndir sálar minnar, er hún 

meb saurugura girndum og svívirbiligura þaunk- 

ura drýgt hefir múti þíns Foburs heilaga logniáli, 

og þar sem í sálu ininni er uppspretta alls þess 

ílla, sera eg meb orbura og verkum drýgi og drýgt 
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hefi alla æfi mína, hlýíur sií þfn pínaj er fyrír 

þetta fribþægja skyldi, ab hafa verib hin allra 

skelfiligasía; hvaí) líka sýndi sig á því, ab hiln 

prcssafei út af þör blúbugan sveita, og koni þer 

í þrjár reisur til a?i bifcja þinn bimneska Foibur uiu 

nokkra vægb á henni. Æ, minn Ilerra! láttií nú 

íhugan þcssara þinna sálarkvala deySa í mt^r all- 

ar saurugar girndir og syndugar ímindanir, og 

gjora mer þær viíibjúbsligar ; en apturámúti upp- 

vckja þ^r til dýrí)ar í hjarta mínu heilagar hræv- 

íngar, fullar af aufemýkt fyrír þör, kjærleika til 

þín, og iaungun til go6s og gubligs lifnabar. Eink- 

um g&fbu niér, nœr eg innvortis ebur útvoríís 

freistast til ab syndga, aS hafa stobugliga í minni* 

abvorun þá, sem þú gafst þfnum lærisveiniiin; 

ab vaka og bibja, svo eg falli ekki í 

freístni! 0, láttu þitt blessaba krossins orb 

verba ab því sæbi í sáiu minni, af hvorju spretíi 

trúin á þína fribþægíngu, vonin á þín fyrirheií og 

kjærleikurinii til allra þinna heilogu boborba, svo 

eg til iníns dauba vel undirbúinn, mætti hjá þer 

oylifa sælu og sálarglebi Ihma. Bænheyr þaí:. 

Herra Jesú! vegna allra þeirra sálar kvala, ■er 

þú fyrir mig líba máttir, Amen! 

Pafeir vor o. s. frv. Drottinn blessi o. s. frv. 

Vers: Fyrir þá písl, er þoldir þú, þjúbiun 

til lausnar, minn Jesúl einkuni fyrir þá ofur neyb, 

önd þín í Gethsemane leib, veittu mbr bjarfauí 
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værí) og fri&, í voku^ og svefni, þess egbiS; eiuk- 

um nær skilst eg veruld vibl 

2ar S á 1 m u r. 

J^akklæti’ og lofgjorb þer eg á, þíSasti Jesii! 

greiba, fyrir gjorvalla þjáníng þá, er þig loksins 

reii deyba — vegna mín; svo eg íinndist frí, frá 

Gubs rettlætis straffi því, syndirnar sem til leií)a. 

Fángabur varst’ af fjendum þín, og fjotrum 

þúngum reiríiur; mektugir síban milli sín — moríí- 

íngjar bundinn keyrdu; þetta leibstu sem þolugt 

laiiib, þú svo fyrir mittbættir dramb; hjartans á- 

kall mitt heyr^u! 

Bib eg ab minníng banda þin, bindi mitt hold 

óspaka, svo andanum takist iSja sín, í eptirfylgd 

þinni’ ab vaka. Stnbuga lund og styrk mhv gef, aí) 

strífea þartil eg unnií) hef; ei lát mig ótrygÖ saka. 

Af 0llu hjarta’ eg óska mi^r, Anda þíns hjálp- 

ar njóta, svo eg þín fótspor feti hhv, cu forSist 

atliæfií) Ijóta. Bind þú meb clsku bondum þín, 

blessafti Jesú! sálu mín; þá mnn ei trú mín þrjóta. 

Láttu svo hvorki líf ne deyb, lukku ne þján- 

íng skjæfea, snúa mcr rettri lífs af leiS; lena mhv 

styrk ab þræí)a, gi^gnum syndar og dau^ans dal, 

dýrbar inní þinn skjæra sal, til eylífra yndis gjæí^a. 

2ur B æ n. 

I^of og þakkir seu þðr, Herra Jcsú, minn Endur- 

Íausnari! fyrir alla þína fribþœgjandi pínu yfirhof- 
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ub; en þós^rílagi fyrir þaí), hvnrsu þii leíst þig 

af þínum eigin lærisveini svíkja, svikinn til fánga 

tak'a, og fángaSan frá einum ránglátum doniara 

til annars hrekja. þetta heíir þu minna vegna 

allt lífea viljab, til ab bæta fyrir alla þá otrygb, 

sem eg — hvnr eptir minni skírnar-skyldu vera 

átti þinn andligur lærisveinn — heíi þer leyníog 

Ijost sýnda; já, fyrir þab, hvnrsu eg hefi látib 

syndanna tillokkanir taka mig til fánga, og leiba 

frá einu ránglæti til annars, Æ, minn Herra! svo 

hjartanliga feiginn, sem eg njota vil þinnar pínu, 

m^r til fritiþœgíngar, hjá þínum himneska Fnbur, 

svo inniliga biíi eg þig ab göfa mer náb þíns hei- 

laga Anda til þess, ab íhugan þinna fjorráSa dempi 

nibur lijá mör alla hrœsni í þinni dýrkun; íhug- 

an þinna banda auki kappsmuni ab slíta af m^r 

fill fjotur syndanna og vondra girnda; og íhugan 

þíns hrakníngs milli dómaranna í Jerúsalem, verki 

stobuglyndi í þinni þjúnustu og eptirfylgd, allt til 

daubans, Já, um þetta bi& eg þig, minn Ilerra 

Jesú! því inniligar, sem cg veit betur, ab nema 

eg þvílíkt hugarfar oblist, ncma eg gjorist þinn 

hreinskilinn dýrkari, svo vel í því ab stríba ámóti 

syndinni, sem stunda eptir helguninni, fæ eg ekki 

þinnar fribþægíngar notib. Æ, bind þú mína sálu 

meb bondum þinnar elsku vib þig, svo eingar 

holds ne heims tœlíngar, eingar ógnanir níi ástríb- 

ur orki ab skilja mig frá þínum kjœrleika, þinni 

dýrkun og þinni eptirfylgd. Lát þinn heilaga Anda 
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vera minn leifetoga gögnum þessa veroldu, hvar 

syndin, eymdin og dauSinn líka sem hrekjainann- 

eskjur milli sín, svo eg lukkuliga komist ghti inní 

þann betri heim, hvar rettlætiíi, sælan og lííií) ey- 

lííliga bldmgdst. ■ Varbveit trú mína stoí)uga og lát 

hana ekki þrotna, inn til þess cg fæ þitt frelsi 

fullkomliga þekkt, og þess meb ollum útvoldum 

ohindraSur notiít, í þeirri himnesku Jerúsalem ey- 

lífliga. Bænheyr mig, Herra Jesú! vegna þeirra 

vægbarlausu písla, sem þú í minn stab Iií)ií) Iiefir! 

Æ, bænheyr mig, svo skal eg aí) eylífu lofaþig! 

Amcn! Faíiir vor o. s. frv. 

Vers: Jesú! fyrir þin bldtug bond, bi?) eg 

af minni greibir ond, logmáls Ijotur oglastahnút; 

leib mig úr synda myrkrum út, eptirkomandi og 

alla tíö, aubnist m^r náSar vernd þín blíb. Fær- 

ist þ^r lofgjorb fyrr og síí)! 

3ji S á 1 m u r. 

Ennþá ab nýu eg inni þér, ð Jesú! þakkirfrom- 

ar, fyrir písl þína, og þaÖ sem mör, þarmeí) gjorb- 

ir til soma. Farsæld af henni ílýtur mín, frifc- 

þægíng, traust og von til þín; samt heill á degi dðma. 

Dðmssakir áþig, Drottinn minn! djarlir falls- 

vottar sðru, aldeilis hvorjar á mig finn, andliga 

sannar voru; en þú lei&st fyrir allan heim, eg svo 

kvitíafeist hreint af þeim, samt þeirra straffistúru. 

Aldrei lát mig nú eptirdags, uppreisn þör moti 

gjora; könn mer í ollu leita lags, logum þín hlýÖ- 
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inn vera; 0?irum á r&ttan vísa veg, svo veréime?) 

þeim einn talinn eg, er triíar ávoxt bera. 
f 

0!þu sann-nefndi Sonur Gubs! sonarréttgéf 

mér hljóta, undirrót er þab alfognubs, í eylífu lífi’ 

aí) njóta; sálar minnar þig konúng kýs, kémst eg 

þá inn í Paradís; glefein raun þar ei þrjóta. 

þegar þú, Drottinn I dæmir heim, nœr dagar 

veraldar linna; æ!lát mig verfea einn af þeim, sem 

eylífa sœlu finna; fyrir þinn stránga daufca dóm, 

dæmdu mér til meb ná^ar róm, blessanir barna þinna! 

3ja B æ n. 

Hjartanligustu þakkir segi eg þér, minn Ijúfi 

Lausnari, Jesú Kristi! fyrir allt þab, sem þú minna 

og alls heimsins synda vegna, á tíma þinnar pínu 

libií) hefir; því þarí er raitt sanna og fullgilda 

lausnargjald og réttlæti fólgiS. J>úvarst mín vegna, 

fyrir lognar sakir, af þínum fjandmonnum ákjœrb- 

ur, svo eg þín vegna yrbi ekki, fyrir sannar sak- 

ir, móti þíns Foburs lograáli, eylífliga fordæmdur. 

J>ér var kénnt um, a?) þú frásnérir fólkinu, því 

eg haf^i svo opt snúi& mér frá Guíii, til hans ó- 

vina; aS þú fyrirbyfeir aí) géfa keysaranum skatt, 

af því eg haféi svo þrátt synjaS Gní)i um skatt 

minnar skyldugu hlýéni J ab þú segíiir þig ab vera 

konúnginn Krist, af því eg svo tí&um háffei, 

meí) syndum mínum, uppreisn gjort móíi konúngi 

himins og jarfear. þú varst af ollu því stóra rábi 

í Jerúsalem, og sjálfum þeim æ^sta presti, dauba 
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makligur dæmdur, fyrir þa?) þu játa&ir þig GuSs 

Son ab vera, af því eg, og aíirir mínir samsynd- 

arar, Imfum svo hræbiliga af oss brotife þann 

rett, afe heita born lifanda Gufes. Æ, Hcrra Jcsu, 

minn æfesti prestur og talsmafeur! veit mcr, aí) all- 

ar sakir þíns dauíia, sem eru syndir mínar, ver^í 

mhv fyrirgefnar, og láítu GuSs, þíns himneska 

Fofeurs, heilaga Ingmál, ekki g&ta fordæmt mig 

fyrir þær afe eylífu. En g&f m^r þó jafnframt, 

mefean eglifiher í heimi, náfe þíns heilaga Anda til 

þess, afe ég af freinsta mætti máti strífei ollu því, 

og ollura þeim, sem niér vilja frá trúnni á þína 

frifeþægíngu snúa; en þarámúíi kapps um kosti, 

afe snúa sem flestum eg gét til þinnar dýrkunar; 

og sjálfur þannig gjaldi Gufei, út af trúnni á þig, 

skatt viljugrar og sonarligrar hlýfeni, mifet í því 

eg, afhreinskilnu hjarta, hylli þig fyrir konúng sál- 

ar minnar; svo eg verfea mætti þín vegna, sann- * 

arligt barn þíns himneska Fofeurs, hvnrju, í krapti 

þíns mér géfna forþénustu réttlæíis, tildæmd verfei 

eylíf vistarvera í þínu kúngsríki á himnum. Bœn- 

heyr mig, Herra Jesú! og haldtu mínu máli til 

sigurs fyrir augliti þíns Fofeurs, svo hann láti mig 

njúta þess, afe einginn mælti þér málsbdt, þegar 

þú mín vegna fordæmdur varst! þarfyrir skal eg þá 

lofaþigoghann eylífliga! Amen. Fafeir vor o. s. frv. 

V e r s: Sakfeldur mefe því saklaus varst, 

syndir veraldar þegar barst, JesúJ því taktu mál- 

stafe minn, mér til líknar, vife Fofeur þinn. Sok- 



73 

Um þú ollum svipt af mör, svo eg þá tí&, sem 

eptir fer, oluiltur lifi í heimi h^r. 

4í)i S á 1 m u r, 

O! a?) eg gjæti af innstu rút, eins og mín skyldn 

krefur, þör, Jesú! vottab þakkar hút, þér — sem 

mig frelsafe hefur, meí) þinni pín’ og dýrum deyí), 

frá daufeanum, synd og allri neyí), já, himneska 

Iieimvon g^fur. 

þú sem á himnum heibrun best, af heilogum 

þiggur skara, há?)yr?ji, spott og forakt flest, íjand- 

menn þ^r ekki spara, á þinni píslar þúngu tíb; 

þab svo mer yrbi fyri’og síb, upphaf til æru-kjara. 

Pústrabur, hræktur, hæddur varst, hvossiini 

þyrni-vib krýndur, purpura flík meb forsmán 

barst, falsheibur var þer sýndur; reyrstaf í hond 

þ^r lýbur let, meb limsku spotti þig konúug het; 

þúngliga þú varst píndur. 

þvílík var minna synda sekt, sem tíbum nibr- 

ab hafbi, meb glæpum dýrb þíns Foburs frekt, for- 

dæmíng logmál krafbi; þú tdkst uppá þig þræls- 

ins sok, þau urbu minnar lausnar rok, drúmi 

bvorn daubans vafbi. 

Gbf mör þinn Anda’ ab geta nú, greibt þbr 

þá vegsemd kjæru, sem fylgir hlýbni af traustri 

trú, meb trygba lunderni skjœru; og leita þess 

súma ab líkjast þer, í lífí og dauba, rbtt sem ber, 

svo eylífa’ eg oblist æru. 
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4?)a B æ n. 
% 

Hvörnig fæ eg, minn Herra Jcsu! goldiíi þ^r ver?;- 

ugar þakkir, fyrir alla þá pfsl og smán, sem þú á 

þinna iífstunda sífeustu dægrum, fyrir mig leifest? 

þo allur minn innri ma<&ur brynni af heitustu elsku 

til þín, og girnd ab gjora þinn vilja, væri ab sonnii 

meir enn makligt, en þ(5 ailt of Iiti?) og lakt þakk- 

lætis teikn þör til lianda. 0! þú heilagi GuSs 

Sonur! hvorn allir englar og hofubenglar tilbifeja, 

og af blygbun byrgja sín andlit fyrir tign þinni; 

hvílíka smán máttir þú mín vegna lífea í húsum 

hofbíngjanna í Jerúsalem! Hofufeprestanna þ^n- 

arar spottu^u þig, byrg^u þína ásjdnu og pústr- 

ubu; eins breyttu strífesmenn Pflatusar.viíi þig, 

þeir fœrbu þig í eina pur'pura ílík, feingu þ^r 

reyrstaf fyrir veldissprota. í hond, krýndu þig meb 

þyrni-kdrónu, og hrœktu síSan í þitt blessaöa and- 

lit. A líkan hátt haffei Herúdes og hoffdlk hans 

þig ab hábi. 
þetta leifestu nú, Drottinn minn! fyrir þá skuld, 

ab eg, og abrir andvaralausir syndarar, hofum svo 

opt r^tt sem spottab Giib og vanvirfet meí) synd- 

um vorum, og hofum þvf unnií) til aÖ verÖa ab 

eylífu spotti og athlátri, í augsýn allra heilagra. 

Æ, hjálpafeu nx&r, Drottinn Jesú! fyrirþinn Anda, 

hjálpa&u m^r, a?) eg eptir þeíía dragi’ aldrei vís- 

vitandi gis ab orfeum þínum, livorki nieS opinber- 

um glæpaverkum, n^ heimugligri hræsnis tilbeibslu. 

GM m&r auSmjúkt og hreinskili?) hjarta til þinn-* 
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ar dýrfckunar og þjðnustu. Láttu mig aldrei skamm- 

ast mín fyrir þig nh þín oríi, heidur abeins fyrir 

þab líferni til orba og verka, sem mdti þeim stríb- 

ir. Veit mhr ab eg meti þab fyrir mína stærstu 

aeru ab fylgja þ^r í forsmán þinni, bæbi meb því , 

ab játa þig opinberliga fyrir minn Griíb og End- 

nrlausnara, þá þú af vantrúubum forsmábur sert, 

og líka meb því ab ibka þab líferni, sem þínu 

likast er, enda þo heimurinn þaS einkis akti. Eg 

vil ánægbur vera meb hvor helst þau kjor, hvort 

heldur æru ebur forsraánar, sem þbr þðknast rnbr, 

hhx i heimi, ab tilskikka, ab eins, ab eg haldi 

hinni sonnu æru, út af trúnni og kjærleikanum, 

hjá þínum himneska Fobur, og eg hafiþess vissa 

von, ab þú á síban munir upphefja mig, til ey- 

lífrar æru og dýrbar, ásamt ollum þínum útvold- 

um. Bænheyr mig, þú dýrb-og heibri-koronabi 

Jesú! vegna allrar þeirrar vanvirbu og smánar, 

sem þú, fyrir mína skuld, í þinni pínu líba mátt- 

ir, svo eg gbti heibrab og lofab þig þarfyrir ey- 

lífliga! Amen. Fabir vor o. s. frv. 

Vcrs: í>ú sera varst hæddur, Herra minnl 

þá heimurinn smábi gubdúmþinn; eylíf svo grædd- 

ist æra mín, útaf hábúng og píslum þín: forsmán 

syndauna’ ab forba mer, Frelsari minn! eg treystí 

þbr, dag og nútt meban dvelst eg hbrl 

5ti S á 1 m u r. 

JLausnari gúbur! lof þbr, fyrir líbíngu þína og 
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dæmi; hvorttveggja semþú hugbir m&r, til hollustu- 

nota kæmi. Lí^íng þín fribar fyrir mig, en fyrir- 

mindin þín elskulig, sýnir hvaí) best mer sæmi. 

þolinmæbi hvab þín var stúr, í þinni gjor- 

vallri pínu, sýnir, ab eg skal sinnis rór, sjást í 

andstreymi mínu; kjærleik sýndir þeim sýndu þbr 

— saklausum vestu mótgjorbir; dýrb skín af 

dæmi þínu. 

0 ab eg gjæti, einsogþú, óvinum griSa leitab; 

því besta merki’ er breytni sú, ab brófeir þinn mcigi’ 

eg heita. Fœ eg þá njóta frelsis þín, til fullnaSar 

bóta verkum mín; náfe til þess virbstu veita! 

Eins lát mig vera óhrœddann, æruþínsnafns 

aí) vcrja; lát mer ei daprast dugnab þann, þó dramb- 

samir vilji’ áherja; heldur meb einurb halda fast, 

heibrun þíns kross, þó reyni last, þeirra, sem þig 

afsverja. 

Allt til míns dauba lát mitt líf, lífi sameinast 

þínu, hvort sem eg reyni kjæti’ eí)a kíf, kjærleik 

í hjarta mínu, þolgjæfei og einurb viblialdt vel, svo 

veitist m^r, eptir libib hel, eylífí) meíi yndi sínu! 

5 ta B œ n. 

liOfabur vertu, minn Herra Jesú! fyrir allt þab 

ab sonnu, sem þú, mín vegna, svo vcl gjort sem 

libií) hefir; en þó ser í lagi fyrir þab, hvorsu þú 

hegbabir þ^r í þinni pínu, m^r bœbi til fyrirmindar 

og frelsis. þú hegbabir þbr þolinmóbliga, fyrir 

þínum Fnbur í grasgarbinum og fyrirþínumkvol- 
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íirum í Jerúsalem, svo þú upplaukst ekki þínxim 

munni, hetclur enn lamb til slátrunar leifet. pú 

hegbaíiir þer einari&liga í sannleikans viímrkí^nn- 

íngu, svo vel fyrir þeim ypparsta presíi og því 

stora rát)i, sem fyrir sjálfum landsdomaranum Pí- 

latusi. þú hegíiaíiir þer kjærleiksliga vib þína 

fjandmenn, svo þú lœknafeir þann, sem Petur Iijo 

af cyrab, og I^tst þab vera þitt fyrsta orí) á kross- 

inum, ab bibja þínum kvolurum vœgbar hjáþínum 

himneska Fnbur. Æ, g^f mer aíi eg gángi í þessi 

þín fótspor, svo eg verfeugliga beri þab nafii, 

ab heita þinn lærisveinn og eptirfylgjari. Vcit 

mhr ab líba þolinmúbliga hvab helst Gu& ebur menn 

kynnu á mig ab lcggja í heimi þessum, svo eg 

aldrei falli í víl nti orvæntíngu. Gíif ni&r samt 

eingu ab síbur, ab vera' úhræddum og einurbar- 

gobum ab viburkbnna sannleikann og forsvara, allt 

til daubans, hvorsu sem hann, cba cg hans vegna, 

kynni hatabur eba ofsóktur verSa. Já, gef mer, 

ab eg aldrei hatist vib þá, sem m^r rángt til gjora, 

heldur hjartanliga bibji um þeirra betrun og sálu- 

hjálp, ■ og jafnvcl stybji af allri alúb til þeirra 

tímanligu og eylífu lukku. Æ, Herra Jesú! lát 

þinn Heilaga Anda fastliga innræta þctta hugarfar 

sálu minni, svo sera eitthvort hib vissasta merki 

þess, ab í m&r búi lifandi trú á þig og þína frib- 

þægjandi pínu ogdauba; hvorrar trúar enda^ok þií 

gef mer síban ab oblast, nefniliga þab eylífa líf, 

hvar þolinmæbin mim krýnast, sannleikurinn sigri 
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hrdsa og kjœrleikurinn droítna, inefcal allra þinna 

dívaldra afe eylífu. Bænheyr mig vegna þinnar 

heilogu þolinmæhi, þu sannleikans og kjærleikans 

hinmeski Kdngur! svo eg þig vegsamaí) fái meh 

ollum útvoklum, um aldir alda! Amen! Faí)ir 

vor 0. s. frv* 

Vers: þaí) er undirrút þess fognubs, þolin- 

mdlasta iarnbiö Guíis! sem eg í vænd um eylífb 

á, ab þú varst píndur monnum hjá; kjærleikur 

brann í brjdsti þfer, blcssabur vildir bjálpa mer; 

gef eg þín fútspor feti h^r! 

6ti S á I m ii r. 

^þúsundfaldt stœrri þakkargjorb, þér, Jesú! greifca 

bæri, af þinna ieysíngja þjob á jorí), enn þá sem 

eg vesæll færi. yE, eg vil samt þab greiba’ cg 

get, greiSsIu mína í náb þú met! r&tt sem hún 

velgreidd væri. 
f 

Omælanlig var elska þín, alla þá kvol ab iíba, 

viljugur sem leibst vegna mín, ^vo veittist mér náb- 

in fríba; íjotrabur, laminn, íleingdur varst, tljett- 

ábaafþyrnumkrdnubarst, á krossinn keyrbursíban. 

Eg hafbi sjáifur unnib til, ab eylífu verba pínd- 

ur, í dauba straffsins djúpum hyl, ddm slíkan Íog 

þín sýndu ; en, Ilerra! þú soktir sjáifnm þer, sár- 

heitan í þann písla hver; aldrei svo yrbf eg tíndur. 

0, ab eg gjœti eiskab þig, s^em einkénni er 

þinna sauba; og ab mín elska sýndi sig, í sæld 

bæbi’ og kjoruin naiibal Æ, ab eg galdar girnd- 
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ir inín, g^ti raeb písla minníng þín — dempa?), 

allt til rníns daufca. 

Hughraustur g^t eg hlakkab þá, h^ban — til 

farar minnar; mun eg, Jesul þig sjálfan sjá, í 

sælu dýr&ar þinnar; fæ eg þar reynt hva?) frels- 

an þín, til fribþægíngar sálu mín, gjert hefir gott 

ávinna. 

6 í a B æ n. 

þusundfaldt stærri þakkir og lofgjorb þ^r, minn 

elskiiligi Frelsari, Hcrra Jesú Kristi! fyrir alla 

þína fribþægjandi písl, sera þú inín og allra manna 

vegna lihib heíir, þúsund stærri, seigi eg, enn eg 

vesæll og volabúr syndaj’i fæ í tje látib I 0, hvorsu 

úmælanlig var þín elska, sem kom þér til ab gefa 

þig viljugann undir þær grimmu piiiííngar, erþín- 

ir úvinir á þig Ingbu I þú Ijetst fjotra þig, sem 

fribarspillara, pústra þig sem lastaþræl, krýnaþig 

þynium sem kúngdóms spottara, húbstrýkja þig 

sem vesta íllvirkja og krossfesta þig sem stærsta 

úbótaniann. Æ, þetta ieiÖstu, minnJesú! allt fyr- 

ir mína skuld. Eg hafbi seldt núg til ab vera þræl 

syndarinnar, og léb alla mína lirau ránglætinu íil 

verkfæra; þessvegna hlautst þú á ollum þínum 

líkama limura plágabur ab verba. Eg hafbi sera 

landrábamabur uppreisn gjort inóti konúngi himlfis 

og jarbar, og unnib til eylífs Drottinssvikara straíTs 

tneb djoílinum og oilum hans árum; en þú tókst 

fyrir mig einn vib ollu straffinu, svo eg frelsabur 
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yi'íiij fyrst frá þrældámi syndarinnar h6r í lífi, og 

sfóan frá hennar straífi annars heims. Æ, göf 

mör þá ná'b, eg til eins þakklætis-og elsku- 

merkis vib þig fyrir þessa þína stdru velgjorí), 

gjnri þab sama viÖ minn gamla mann og girndir 

míns holds, sem þínir óvinir viS þig gjorbu. Gcf 

iner ab eg leggi fjotur á mínar vondu g&feshrær- 

íngar; þvíngi minn vilja til a^ þjóna þínum vilja; 

dempi niSur hjá m^r alla drambsemi og sjálfs- 

þótta; særi mína sofandi samvitsku me?) svipiim 

þíns logmáls og krossfesti mitt hold meí) þcss girnd- 

um og tittineigíngum, G^f aíi þessir ávextir Íif- 

andi truar sig lijá mer æ framar og framaríljósi 

láti, svo eg þinni mind æ líkari ver&i, iins eg á 

himnum fullkomliga leystur frá allri syndarinnar 

þján og þrældómsoki, fæ a?) ríkja meí) þer íþinni 

dýrb ab eylífu. Bænheyr mig, ó Jesú ! vegna þinna 

fjótra, piístra, húbstroku og krossfestíngar; já, 

vegna alls þess, sem þií mín vcgna libib heíir, svo 

eg þig áb eylífu lofa og vegsama meigi! Amen. 

Fabir vor o. s. frv. 

Vers: Lifandi Jcsú! lof sbþer! lífgjof fyr- 

ir, sem veittir mer, meb húbstroku þinni krýníng’, 

kross, kvolum daubans og benja foss, hrína láttu 

þab allt mer á; oruggur stríba mun eg þá; en 

loks á himni fribland fá! 

7undi S á 1 m u r. 

Ó! ab eg hefbi Engla mál, elsku vegsama þína, 
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Jesú! er l^tst þitt líf og sál, lausnar til nieíials 

pína; f<5rn Gufei slíka færfeir þá, er forlíka verold 

alla má, eins þar meb nndu mína, 

Svo mognu?) syndin ehigin er, a& kunni mer 

aí) granda, trúar augum ef til þín h^r, tárugum 

lypti’ í anda; eignandi mtir þitt offur-bldí), útsem 

helltir til lausnar þjúí); sú von má stobug standa. 

Heru’ nú Ingmáls hútan strí?), hitt þig fyrir 

oss alla; þinn dauí)i er orfeinn lífgjof lýb; lííi?) mun 

þeim tilfalla, sem elska þigogtrúa’ á traust, trygÖ 

þer vottandi hrœsnis-Iaust, en forSast glæpagalla. 

Dau?}i þinn, Jesú! deyíii í mer, dauíiann, er 

sálu grandar; í lifandi trú svo lifi’ eg þ&r, lífs 

me?>an dreg eg anda; dttast egþáei afgángminn, 

opna?) fyrir m&r loksins íinn, sæluport lífsins landa. 

Eylíft Sabbath í Einglaborg, eg mun þáglaS- 

ur halda, nær horfin er burtu synd og sorg, er 

sælan veitt þiisundfalda. Dagur sá renni dýr sem 

fyrst, a?) dýrkaí) íáV eg þig, JesúKrist! já, dýrk- 

ab um aldir alda. 

7 u n d a ' B œ n. 

O, ab eg hef?)i Einglahjartaogtúngu, til ab þakka 

þer, minn Herra Jesú! fyrir þinn bldbuga forn- 

færíngar daufea, sem þú á krossins gálga, á Gol- 

gatha fjalli, fyrir mig útstóíist, þar frambarst þú, 

meb sjálfum þer, þá forlíkunar forn, sem einsom- 

ul nægir til eylífrar frifeþægíngar fyrir alla. þetta 

var eitt þvílíkt offur, til hvors allar fúrnir gamla 
6 



4 

Testameiitisins mifcubii, og af livorju þær hoftu 

allt sitt gildi; þvílíkt ofrur, sem þínum himneska 

FoÍJur líkaíii svo vel, a^ hann krefst nú cingis 

annars oíTurs fyrír synclir heiinsins framar; 

svo ab hvor og ein sú manneskja, hvorsii stor 

og þrálátur syndari, sem liún ábur vcrib hcíir, 

ef hún í sannri ybrun, mcí) lifandi trú, ab sam- 

favandi einlægri lífcrnis betrun, framber þetta oft- 

ur fyrir hans hcilaga augliti, fær vissuliga allra 

sinna synda fyrirgefnfngu. Mcfe þínum dau^a. er 

Gubs lograáls hótan um daubann, sem syndarinn- 

ar straíf, uppfyllt, svo þar er þá ci leingur nein 

fordœmíng á þeiin, sera eru þer, fyrir trúna, sam- 

eiuabir. Já, ekki einasta svndi þinn daiibi sig 

kroptugann í því, ab hindra yíirtroislurnar, inn- 

sigla syndirnar og fricjþægja fyrir misgjornínginn, 

heldur og einnin f þvf ab innleRa eitt eylíft rett- 

læti. því einsog syndin rfkti til dautans fyrir 

Adams ránglætis skuld, svo skal nábin, fyrir þitt 

, röttlæti, 6 Jesú! ríkja til eylífs lífs. 
f 

0, hvorsu sterkur var þinn kjærieíki, Drott- 

inn minn og GuÖ niinn! já, sterkari enn daui^inn, 

þar þú ei færbist undan ab deya í minn og ann- 

• ara staí), sem allir vorum þó, af náttúrunni, þfn- 

ir óvinir. 

IIvjÐrnig fæ eg, minn Lausnari! innt þer nokk- 

iirt verbugt þakklætis merki aptur áinóti, fyrir 

þessa þína ómetanliga velgjorí)? Eg get þab mefc 

eingu obru svo semþví, abcg, þéríilheiburs, kapp- 
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kosti uf öllum mœttij me'6aTi eg lifij ai) deya 
\ 

fííí symJuiuimj* en lifa reítlætinii. Æ, láttu þu 

krapt þíns dauSa, fyrir þinn Aiula, verka þetía hjá 

luör, þar eg annars hefi eingin not af dauba þín- 

um, og hlýt allt eins at dcya í mínum syndum, þd 

þU fyrir þær ábiir dáií) liafir. 

En nær þií gefiir iner þetta framkvæmt at) 

geta, þá má eg hlakka til míns dau^a, sem ann- 

arar hátffiar, þar hanu verbur mer þá inngáiig- 

ur til himneskrar sælu, hvar eg, ásamt ollum þín- 

iim heil. Englum og iitvoldum, fæ a?) halda eiít 

glcliligt dýr^ar Sabbath í þínu ríki eylífliga. O! 

hænhcyr mig um þetía. Ilerra Jesú! og gef ah sá 

hlessati dagur meigi upprenna sem fyrst, ab eg 

fái ah sjá þig í þinni dýrfe, til ah dýrka þig þar 

Og þakka þ^r-fyrir þiiin fribþægjandi fornar dauhal 

Amcn. Fabir vor o. s. frv. 

Vers; Fyrir þitt dýra fornar blúh, íil frels- 

is allri sem letstu þjúh — úthellt, Jesú! eg inní 

þer—auhmjúkarþakkir; veittum&r, ah dauhi þinn 

verki velfcrh mín, svo verhf eg í lífsins sal íií 

þín — hafiim, hvar eylíf dýrh ei dvín! 

% 

j 

6* 
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S á 1 m a r 
iit af 

SJo Orðiiin Krists á Krossiiuiin. 
Allir undir Laginu: Jesú! þín minníng mjng sæt er; 

Iti Sálmur. 

Ypparsti Prestur, ó Jesó! á krossinum nær pínd- 

ist þil, óvinum sýndir elskn og tru; abdáanlig var 

náí)in su I 

Dýrustu fórn þú frambarst þar, fórn sú þitt 

blóí) og daufei var; oífraíiir tárum auíimýktar, oll- 

um heimi til blessunar. 

Fyrir þeim baÖst, er þjábu þig, þín aiiferí), 

Jesú! huggar mig; veit eg ab ást þín innilig, al- 

drei því g^tur duliS sig. 

GM þú aí) dæmi dýrast þitt, dragi svo til 

sín hjartab mitt, góbfús ab obrum g^fi kvitt, gijúp- 

ir sem brotib þekkja sitt! 

Flý eg vesæll ab fótum þín, Frelsari góbur! 

lít til mín; ángrabri minni sálu sýn, svoddan 

miskun, er aldrei dvínl 

I 
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I 

Bi?! þú þinn Foíur fyrir mhv, fullviss er cg 

hann gegnir þ^r; verbkaup þíns tlauía eylíft er, 

ellum til gúbs þab nota s^r. 

Ef mer þín veitist gjæfeskan greib, gjori’ eg 

þá eingri kvífca ncyí); æfinnar þreyti áfram skeií), 

ohræddur bæí>i’ í lífi’ og deyb. 

2ar S á 1 ra u r. 

Jfláfeur þína, sem minntist á, mædd er stoíi þín- 

um krossi hjá, og henni gjor&ir forsvar fií, þo 

framar ei kynni þig a?) sjá. 

Láttu mig forsvar finna þitt, Frelsari kjær! 

þá lífií) mitt, veríiur af dauíians stormi stytt, stor- 

syndugum ei frá þcr hrytt! 

Aíistob þegar ab einginn mann, í andláti 

niínu veita kann, leiddu mig þá í lífsins rann, 

sem líf þitt og dau&i mer ávann! 

Fyrir domi þíns Fol&urs þá, forsvar mitt taktu 

þig uppá; svo mun ei lograáls svipan slá, sekann 

mig honum burtu frá. 

Ei bi?) eg þessa einura m^r; ollum þah sama 

veittu h^r! Miskun þín ekki’ í manngrein fer; 

um mannkyni?) gjorvallt annt er þfer. 

Gjor vib líkamann þah sem þú, þekkir m^r 

hollast vera nú, fyrir minn anda; úskin sú — allra- 

best svarar minni trú. 

Fel eg mig svo þitt forsvar í, Frelsarinn Jesú! 

'sorga-frí; þú yfir mig dragist dauÖans ský, dapur 

eg ekki kvíbi þvíl 
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3ji S á 1 m u r. 

f*ii sem rœníngjaus ybrun á, og lians bæn vildir 

heyra og sjá, scint þó hún kjæmi sekum frá, som 

var þer, Jesú ! náí)in hjá. 

þegar ybraniri er svo hTein, einsog þú vilt 

á livorja grein, alclrei hún verbur iim of sein, 

^ oU gtítur sefab hjartans mein. 

Samt þessu trausti eingann í, undan lát draga 

betnin, því — forheríiíng þaraf flýtur ný, þá fyrir 

oss glepja dauSans ský! 

Vek til y?)runar seka sál, serhvorja þá, er 

glæpa tál, dregur á skrefin heljar hál; svo hrapi 

ei neinn í Vítis báll 
9 

0 Jesú'I láttu Anda þinn, uppvekja dofinn 

þánka minn, ab eg hugleibi s^rlivort sinn, ab sb 

mer nálægur ddmurinn, 

þegar eg hropa í hrygc) til þín, hlabinn af 

^ synda megnri pín; Drottinn Jesú! þá minnstu 

mín, af mebaumkun þinni vægí) mer sýn! 

I þiiiu ríki unn þú mer, ab eylífu hjá ab 

lifa þbr; meb þeirri von eg feiginn fer, frá þess- 

uin heimi, líf nær þver! 

4bi S á 1 m u r. 

Yfirgöfbu mig, úJesú! aldrei, fyrst soddann reynd- 

ir þú — af þínum Fobur; auk m^r trú, ásjúnu 

þinni til mín snú! 

Yfirg^fa lát ekki mig, af uggaleysi, sjálfan 

% 
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þig; hald m&r á r^ítnm himna-síig, hcr þd se 

freistíng ýmislig! 

Viljiríu reyna tniartraust, til þín hvnrt stcnd- 

iir cfalaust; þína láttu mig þekkja raust, þaraf 

gjnrist mín vonin hraust. 

I stormi freistínga styrk mhr veit, stofeaSu 

mig, svo bænin heit, haldi ser fast í hjartans reií; 

hjálpin þá kemur víst í leitl 

Alla menn, scm í ángurs pín, d Herra Jesú! 

leita þín, endurnær þá og syolun sýn, sdlin þeg- 

ar ah loksins skín! 

.01Íum deyendum auktu trú, efasemdburtu frá 

þeim snú; í þínu ríki bygí) þeim bú; bregííist ei 

nokkrum vonin sú! 

þinni láttu oss þreifa á náí), þegar ab dauí)a- 

stundin bráí), yíir oss kemur; drýgi dáfe, Drott- 
I 

inn Jesú! þitt hjálpar ráfe! 

51 i S á 1 m u r, 

Mær eg hugleihi þorsta þann, þig sem á krossi 

plága vann, Herra Jesú! mitt hjarta kann, hryggj- 

ast og glefcjast jafnt vib hann. 

Hrygí) eykur hjarta mínu þaí), hvorsu sár- 

heitt þab píslabab, var, sem eg hafbi verfcskludah, 

væri’ ei pína þín í minn stab. 

Aidrei hefbi’ eg iim eylífb þá, einn svala- 

dropa kunnab fá, Iieldiir mátt reyna þorsta þrá, 

þvílíka, sem þú kendir á. 

Ilnggan sú aptur hressir mig, ab hef eg í 
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vændum fyrir þig, eylíf^ar gJæSi yndislig, eptir 

þessa heims mæ?)u-stig. 

Æ aí) mig þyrsti eptir þér, allar stundir í 

heimi her; sannviss þá yrííi svolun mer, i sæl- 

iinnar staí), hvar dýrfein er. 

Velgja lát mig vií) vamma drykk, sem ver- 

aldar sona býöurskikk; m^r burt lir þeirra moskv- 

um rykk, mínum anda þinn vilja’ innþrykk! 

J>á skal m^r alltfó siirt og sœtt, er sendir þu, 

vera jafndýrmætt, allt mim því verSa bolií) bætt, 

í borg útvaldra, þá líf er hætt. 

6ti Sálmur. 

í'ullkomin er nú frelsan gdí), fyrir þitt, Jesú! 

verku?) bldb; d ab þess nyti 0II heiins þjd?), eing- 

ann so Vítis hremmdi gld& ! 

Géf oss þinn Anda’ a& gæta aí) því, aS gétur 

einginn þeim kjnrum í, hlutdeild eylífa feingií) frí, 

fyrst nema’ hann ver&i sképna nýl 

Sáttraáli ná&ar sá var hér, af sjálfum staS- 

festur, Jesú! þér: a& y&ran og trú ef undanfer, 

eylíf þá sæla búin er. 

FullkomiS er þitt frelsisráb, fullkomna þaí) oss 

veitir náb, ef vér svo fáuin þaí) rétt þá&, ab þab, 

géti vora synd afináb. 

Frá þinni sí&u er fullkomnab, hvab Fo&ur 

þíns logmál hátt ákvab, en Evangelíum ep^tir þaÖ, 

áskildi trú í verka stab. 

Vanti nú hana og viljann meb, ab veita þér 

/ 
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Iilýfeni og þakklátt gö?), fiillkomnan þo se fyrir 

oss ske¥), fær þun samt ekki lííi?) tÖb. 

Fullkomni Kdngur frií)ar þu, fullkomna veit 

m^r á þig tru, loksins rettlæti svo mig su, þá síst 

gi^ti’ eg logmál uppfyllt nul 

7 u n d i S á 1 m u r. 

I'relsari! scm í Foburs hond, fólst í dauíianum 

þína ond, sundurslíttu mín synda-bond, svo mig 

ei dau^ans hremmi grondl 

0ndu mína þer einum fel, yíir nær geisar 

daubans jel; lienni svo loks mun vegna vel; vel- 

komib þá, sem líf, er hel. 

Daubann me?) dauíia deyddann fékkst, dom- 

inn logmáls nær undirgekkst, og kvalinn á þínura 

krossi h^kkst; kvitt er því synd, ef yí)ran tekst. 

Undir þinn kross eg fciginn flý, fram þegar 

brjdtast daubans ský; þar mun mör dæmast náfe- 

in ný, af naufeum ollum svo verb cg frí. 

Blossar Gufis reibi bugast þar, og bannfœr- 

íng lögmáls hotunar; Djofullinn fær þá drjiigt af- 

svar; daufeinn ser ekki megnar par. 

Komi því daufeans kalda ndtt, komi hun, cf 

þ&r gefcjast fljátt; ver&ur ra^r eflaust vært og rátt, 

ef veitir þú sálu trúar-þrott. 

Breiddu þá faSminn múti mer, mildasíi Jesú! 

treysíi’ cg þer; mig fyrir sálar voí)a ver, verold 

þegar cg kvcfeja fer! 
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U æ II i 1* 

iital' framanskrifubum sju Sálmum. 

1 ta B æ n. 

O þil eylíli Endurlausnari, Herra Jesu! í hærsta 

máta a?)dáanlig var elska sií og trygí), er þú au^- 

syndir ovinum þínum, nær þú píudist á krossinum 

á Golgatlia. Scm ypparsti Prestur frambarst þú 

þar hina allradýrmætustu forn fyrir þeirra og alls 

heimsins syndir. Hvor forn falin var í úthellíngu 

þíns heilaga bloSs, samt allri þinni bitrii pínu og 

dau^a; þú oíTraííir líka opt í lííi þínu oflugu kalli 

<tg tárafollum fyrir þíniim himneska Fo^ur, til 

blessiinar ollu syndugu maunkyni. þ>araí)auki baÖst 

þú serílagi fyrir þcim, er kvoldu þig; og sú þín 

brcytni, <) Jesú! er m^r til stærstu huggunar; því 

þar iltaf er eg fuUviss mn, aí) þín guí)domlig elska 

gi^tur aldrei synjab neinum þeira náí)ar, er hennar 

leita, þar þú babst um niib fyriv þá, sem hennar 

ekki leitubu. Gef þú mer annars, þetta dœmi • 

þitt hafi þá verkun í hjarta mínu, ab eg goí)fús- 

liga fyrirgeii ab soiinu ollum, sem m^r rángt til 

gjora, en þ<j einkum þeim, er bljúgir kannast vib 

yfisjon sína. 



91 

Nií ílý Gg — svo vesæll sem eg er — aS fot- 

umþínum í anda, ininn ástríki Frelsari! yE virbstu 

í náfe þiiini til míii aS líta, og auíisýna minni áng- 

urbitinni sálu miskun þá, sem eyiííiiga varir! Æ 

bife þií þinn himneska Fobur fyrir míir over^ug- 

um; því eg er fulltrila um, ab hann hcyrir þína 

fyrirbón; þar verSkaup þíns fornardau&a, er þií 

mín vegna leifest, hefur eitt oendanligl og eylíft 

gildi; hvors þeir allir njáta, sem þaS ser, meb 

trilnni á þig, ri^ttiliga í nyt færa. Veríji eg nu, 

sem eg vona, um þetta af gjæbsku þinni bæn- 

hcyrbur, þá þarf eg aldeilis eingri neyb franiar 

ab kvfta, hcldur g6í áfram skundaí) æfiskei?) mitt 

í voninni og triinni, óhræddur fyrir ollum mínum 

sálar-óvinum og ollu íllu, bæ?)i í lífi og dauSa. 

Bænheyr mig því um þetta, minn blessa?)i Mefeal- 

gángari! vcgna þinnar forþtinustu! Amen! 

2ur B æ n, 

O þii ástiiíiligasti Frelsari! þil sem blóM storkinn 

og beiijum þakimi hángandi á krossinum, mundir 

þó tii mófeur þiniiar, er ángri þrúngin undir hon- 

um stób, og ánafnafeir henni jarfencskann forsvars- 

mann í þinn stab, þar hún gat þá ei framar feingib 

þig ab sjá, eSur hjá þer ab vcra á líkamliga vísu, 

" í þessum heimi; æ, láttu mig ogsvo finnaforsvar 

og athvarf hjá þtir, þegar daubans stormur nifeur- 

brýtur loksius þetta mitt líkama hreysi; vísatu 

mtir þá ekki frá þi^r forsvarslansum, þó eg stór- 
% 
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syiiiiari s5 í þínii heilaga augliti. Og þegar eing- 

inn niaímr götiir, þÓ vilji, í andláti mínu bjargah 

mer, svo eg líka sem húsvilltur fer úr heimi þess- 

um, leiddu míg þá, fyrir þitt orb og anda, í eylífa 

dýrbar bústabi, þar e?) þú, me?) lííi þínu, lífeiin og 

dauí)a, hefur kcypt m&r þá vistarveru til handa. 

ÍH'gar eg svo, skilinn vi?) líf þetta, k&m fyrir dom- 

btúl þíns Foburs, æ taktu þá mál mitt abþ&r, og 

forsvarabu mig sekann; þá mun hann ekki, meb 

svipu síns heil. logmáls, þúegþab þúsundsinnum 

yfirtrobib hafi, hrekja mig í burtu frá sínu augliti, 

ab eylífu. Um þetta bib eg þig, Drottinn minnl 

ekki einasta sjálfs mín vegna, heldur og allra manna; 

þvíþar þú alla jafnt endurleyst hefur, ogegveit ab 

þín miskun fcr ekki í manngreinar álit, þá viltu 

líka ab allir verbi sáluhúlpnir og til sannleikans 

viburkenníngar komist. En hvab líkama minn og 

hans hagi snertir, þá bib eg þig ab eins, ab þú 

gjorir þab vib hann, sem þú shx sálu minni hollast 

vera; hvort heldur þab færir raeb sér meblæti, ebur 

mútlæti, líf ebiir dauba; því sú bæn svarar best þeirri 

reglu, eptir hvorri þú hefur könnt mbr ab trúa og 

bibja. Svo fel eg mig þá, o Jesúl dhultur í þitt nábar- 

forsvar mcban eg lifi, og þarf heldur eingu fyrir 

mbr ab kvíba, þd eg deyi; þegar eg ab eins dey 

í lifandi trú á þig, sannri von og hreinum kjær- 

leika. 0 veit mer þetta og ollum oss, Herra Jesú! 

af þinni náb! Amen! 
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' 3ja B æ n- 

O Jeeú! þú sem vjrStist aS gðfa gaum aö y^run 

og bœn þcss vesæla rœníngja, þú hun kæmi seint 

fram hju þessari dauSaseku mannsképnu, þá var 

þín ná?) ein og hin sama viÖ hann, fyrir þaí)- 

Bh cg því af þessu dæmi, afe y&ranin, s^ hún 

annars a?) jöIIu leiti svo hrein og einlœg, sem þú 

í orí)i þínu áskiliÖ hefur, verfeur aldrei afþer for- 

smáí), þú síbla framkomi; hekliir dugir hún eins vel, 

sem hún fyrri heffei framin veriíb, til ab fribstilla 

samvitskuna, og veita manni inngaungu í eylíft 

líf. Forba því samt, 6 Herra! ab einginn í þessu 

trausti undandragi ybrun sína, því þaÖ haffei ræn- 

ínginn ekki gjort; svo forherbíng þeirra, sem þab 

gjora, verbur þá, vife dau&ans abkomu, stærri enn 

hans var, og þessvcgna ybrun þeirra lángt tor- 

vcldari. Æ, uppvek því, meí) orbi þínu, til sannr- 

ar ybrunar, s^rhvorja þá sálu scm í syndunum 

sefur, og anar samvitskulaust fram á glæpanna 

vegi; svo, ef moguligt er, ab einginn af slíkum 

fortapist eylífliga. Æ, minn gúbiJesú! láttuþinn 

Anda ogsvo upptendra mitt dofna hugskot til sannr- 

ar ybrunar í tíma; og gef mhr sífeldliga fyrir 

augum ab hafa, hvorsu daubi og dúmur kunna 

þá og þá nálægir ab vera, svo cg vel undirbú- 

inn sh múti þeim ab taka, á hvorri stundu. En 

þegaregþá, af þ^r til ybrimar uppvakinn, hrygg- 

ist alvarliga út af syndum mínura, og þúngi 

þeirra liggur sera mest á samvitsku minni, svo eg 
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hrópa til þín sárgrætiliga um ná^ og fyrirgÉfn- 

íngu, æ minnstu niín þá, Drottinn minu! einsog 

þess ybrandi ræníngja; köndu í brjusti um mig, 

og vertii mer miskiinsamiu’og náíiugur! Unn m^r 

sftan, nær eg skilinn er vií) líf þetta, eylíílega í 

þínu dýríiarríki meí) þer íib vera! Nœr þú nií 

fyllir hjaría mitt meb þessari von og vissu, g5t eg 

feiginn og glabur farib biut úr hcimi þessum, því 

cg veit inín augu fá þá ab sjá þití hjálpræí)! ah 

eylífu. l'Ppfylþ 0 Jesú! þessa mína bæn, trú og 

von, eptir þínum fyrirheitum! Amen! 

4ba 15 æ n. 

O miun Jesú! þú scm á krossinum reyndir þaí', 

ab vera yfirgt^finn afþíinim himncska Fotur; láttu 

mig aldrei þurfa ab rcyna þab sama af sjálfum 

þer til; þú getur nærri, livab sárt þah er, ab 

ver^a ab sjá þer á bak, þegar mafeur í herm- 

únginni leitar þín. Auk mer þessvegna sanna og 

lifandi trú á þig, og snútu ab míir þfnu blessa^a 

náibar augliti, bæli í lífi og dauba! En lát mig 

sjálfan heldur aldrei í yfcrunarlcysi yfirgefa þig, 

því þaí) er vissasíi vegur til cylífrar glotunar; 

greib heldur fætur mína á þann r^tta fribar veg 

til himnaríkis, enda þú margfaldar freistíngar vilji i 

þessum heimi fyrir mer villa! þokknist þtu meb nokkru 

ab rcynu hvorsu stabfost og ólivikul niín trú á þig 

se, þá lát inig, mií)t í þeirri rcynslu, út af orbi 

þíuu, þekkja þína náÖar-raustu, því þá mun mín 
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von ogtniaþig tibilandi vcríia! En þegar storm- 

ur slíkra ireistínga er ofurmegn, lijálpaíii ni^r þá 

til þess, ab mig samt aldrei brcsti bæninaj hcld- 

iir veit ab Íiun sííeldt rótgrdiii í hjarta mínu. 

því þá mnn hjálpin frá þer vissiiliga koma á hent- 

iigsata tírna! Æ lít þií, llcrra Jcsú! til allra 

þeirra manneskja, hvar sem helst erii, sem, plág- 

abir af ángrí synda sinna, leita þinnar miskunar; 

endurna’rfcu þá ogsvalafcu sálum þeirra, eptir þafc 

formyrkvan hormiinganna er afstafcin, og sul þinn- 

ar náfcar tekur aptur afc nýu afc brcifca út síiia 

blessufcu geisla, vifclíkt einsog fram vifc þig kom 

í pínu þinni! Eíl þú lifandi trú hjá ollum þeim, 

sem vifc daufcann berjast, og lát ekki ofmikla cfa- 

seini yíirfalía þá; veittu þeiin sífcan vistarveru í 

þínu dýr^arríki, og lát ekki þá von brcgfcast nein- 

uni, sem gjora ser hana röttiliga, uppá þín evan- 
f 

geliskii náfcar fyrirheit. 0 lát oss alla rett sem 

þreifa á þinni náfc, en þó einkum á vorri daufca- 

stundu; og gef oss þá, ó Jesú! afc þitt dýrmæta 

Endurlausnarverk verfci vort lífatkör! þá forgaung- 

um vcr aldrei, hvorsu háreistir sem daufcans brim- 

bofcar verfca kuuna. Opna þín miskimar eyru 

fyrir þessari vorri lijartans bænl Amen! 

, 5ta B æ n. 

ílíær eg, Ilerra Jesú! hugsa um þann sára þorsta, 

er þig á krossinum plágafci, þá getur tilhugsan 

sú jafnmikifc hryggt hjarta mitt, sem glafct þafc; 
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jariimiklb glaí)t þaí), sem liryggt. fa?) g^tur víst 
I 

aukib lijarta mínu þúiiga hrygí), þegar eg íminda 

mer, út af þorsta þínum, hvorsu heitt þaí) písla- 

boí) orSií) hefí)i, er, eptir þíniim rcttlœtis domi, mak- 

liga hefti átt fyrir míir ab liggja, í aí) steikjast 

eylífliga, heftir þú ekki, í minn sta?), slíka obæri- 

liga pínu litih, f>á heffei eg aldrei ab cylífu 

feingi?) a?) smakka einn svolunardropa, heldur 

hlotif) af) plágast af þeim brennaiula þorsta cnda- 

laust, scm her um stundarsakir mœddi þína bless- 

uf)u túngu. En þegar eg aptur ámúti hugsa til 

þess, af) þú leiSst þessa þína pínu, svo vcl seni 

allt anna^ mín vegna, þá hughreystir sú von mig, 

aí) eg, þegar þetta líf er á enda kljáf), á, sokum 

þinnar forþ^nustu, í vændum, ekki einasta af) frcls- 

ast frá jollum kvala þorsta, heldur þvert ámoti af) 

drykkjast af vellystínga strauraum þíns dýrfar- 

húss, af) eylífu. En þess úska eg mer af hjarta, 

Ilerra! af) mig alla tíma, svo leingi eg í þessum 

heimi liíi, gjœti eptir þer og þinni náf rfttiliga 

þyrst, því þá mætti cg vera oldúngis fullviss uni, 

af sá minn þorsti feingi fullkomnustu svolun af> 

lyktum, { dýrfligum sælu bústofum allra úívaldra. 

Nú getur þcssi þorsti eptir þcr ekki sannur ver- 

if, nema raig alvarliga taki áfur, her í heimi, af 

velgja vif ádrykkju heimsins barna, seni full er 

af banvænu lastanna eytri; æ iát inig þossvegna 

ekki ínetjast þeirra tœlíngum, heldur slít þeirra 

bmul af mer, svo þaug mcr ekki faiuignuni haldi; 
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en innræt anda mínum l)inn gubddmligan vilja, 

svo eg hann sífeldt m^r fyrir augum hafi. Ef eg 

nú þvílíkt sinnislag oblast, þá munu allar þínar 

ráíisíafanir, hvorí sem þærholdinu súrar ebur sœt- 

ar íinnast, ver?)a mhr jafnkjœrar og dýrmætar; af 

því eg er þá sannfœrbur um, aíi allt lífsins. bol, 

andligt sem líkamligt, verbur m^r ab fullu bæít, 

eptir dauíiann, í þeirri himneskii Jerúsalem, hvar 

enga synd, sorg nö daufca framar verbur aí) finna. 

Bænheyr migumþetía, blcssa^i Jesú! vegna þinn- 

ar dýríjar og dygfear! Ameu! 

6ta E æ n. 

er aldeilis fullvíst, Herra Jesú! cinsog þú á 

krossinum lýstir, ab fullkomib frelsi er ollum heimi, 

fyrir þína pínu og dauba, afrekab; og — ú ab sú 

úsk mætíi standasí! — ab allar heimsins þjúbir, 

aliir Adams nibjar, aldir og úbornir, gjœtu þess 

notib, svo einginn þeirra þyrfti, eins eptir sem áb- 

ur, í eylífar píslir, fyrir síiiar syndir, útsnarabur 

ab verba. En af því nú þetía getur ckki fortaks- 

laust sk^b, þá gcf oss, Herra! Anda þinn tilþess, 

ab ver gjætum ab því, a& eptir þíns nábar-sátt- 

mála náttúru, g&tur cinginn þeirra heilla notib, seia 

þú, mcb þinni pínu og dauba heiminiim afrekab 

hefur, ncma hann, fyrst hbr í lífi, gjorist, fyrir 

Endurfæbíngiina, ný sktlpna; því þctta er inntak 

og undirstaba sátímálans, sem þú sjálfur, Ilerra 

Jesrí! samdir og síabfesíir millum vor og þíns 
4 
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liiinneska Föburs; þessi nefniliga: a?» ef ylbrun 

fyrir synclirnar, og lifandi trú á þína frifeþa'gíngu 

geingur á undan í þessu lífi, þá er oss, en ann- 

ars ekki, heiti?> eylífri sælu annars heims. J^ess- 

vegna, þú Frelsi þaí), sem þú, Jesú! veitt hefur, 

s& í sjálfu ser alfuIlkomiS, og fullkomin ná?> af 

þíns Foburs hendi framboíin og til reiím, þá rí?- 

ur sarat allt á því, ab vi^r meitokum rettiliga 

þessa þína fullnægjugjor?), ef hún á oss íil nota 

ab koma, og g^ta afplánaf) syndasekt vora. þab 

er cfalaust, ab frá þinni síbu hefiir þú, llerra 

Jcsú! allt Guíís logmál vor vegna uppfyllt, og 

þess krofum fullnægt, þar qss var orbib þab hreint 

dmjoguligt, eptir þab ver vorum af syndinni spillt- 

ir orSnir; en þitt heil. Evangelíum hcimtar þá af 

oss, í þess sta?), lifandi trú á þig og þína frib- 

þœgíngu. Vanti oss þessvegna hana, samt hrein- 

skilinn vllja og vifeleiíni ab hlýbnast þer, eptir vor- 

nm veikurn kroptum (þar í því er falib þab þakk- 

læti, sem þú lieimtar af oss fyrir þína fijrnfær- 

íngu); vanti oss þetta, segi eg, þá götur ekki þín 

fribþægíug, svo fulikomin sem hún er, gagnab oss 

til cylífs lífs. 0 þú alfullkomui Kdngur eylífs 

frifear, Herra Jesú! veit mtir þessvegna og ollura 

oss þvílíka trú á þig aí) hafa, sern sonn og full- 

gild sci, svo hún verbi mfer, af þínum Fobur, til 

rettlætis reiknub, þd ckki hafi cg gefa^, ne geti 

hans heilaga logmál, á nokkurn hátt, 'uppfyllt. 

Veit mer og jolluin oss þessa bœn, vor blessati 
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borgunarmaSur; þd sem ert Drottinn vort reít- 

líeti I Amen! 

7 d a B æ n. 

O minn Frelsari! sem sálu þína í dau&anum fdíst 

á hcndur þínum himneska Fnbur; æ slíttuafsáhi 

minni, fyrir þinn Ánda, syndanna fjetur, svo sá 

annar dau^i aldrei yíirfalíi mig, þd eg, scm A- 

daras barn, hljdti þeim náltilrliga dauba a?) deya! 

Eg vil, mimr Jesií! einsog Stephanus, fela þíir á 

vald endu mína í dauSanum, hverja þd, meb þín- 

um dauba, endurkeypt hefur; því hvnrsu svartog 

dgurligt *sem hans jel verba kaun, má eg samí 

fullviss vera, ab henni miini ab eylífu vel vegna, 

ng þá er mtír allt cins velkominn daubinn sem 

lífib; því liíi eg, þá ertu Jesúmittlíf; en deyí eg, 

þá verbur daubinn minn ábati. þií skJst í hel 

daubann meb dauba þínum, Drottinn ininn I þegar 

þú á krossinura l^tst þann logmálsins dúm yfir 

þig gánga: bolvabur s&, hvor sem á ír^ hángir! 

Fyrir þab er syndln afmáb, (sem er daubanshrodcí- 

iir, meb hvorjum hann banar sálu'niim) ef ver gjor- 

um svo sanna ybrun fyrir hana, sem orb þitt á- 

■skilur. þessvegna vil eg, ab henni gjorbri, feig- 

inn ílýa undir þinn kross, þegár daubans skýfioki 

dregst y.fir sálii mína ; þvíþámunmbr, fyrir trúna 

á þig, ab mínum gomlu syndum í burtu íeknmn, 

tildæmasí, vcgna þinnar forþbniistu, ný og fersk; 

3iáb; og þá gbta eiiigar sálar hjormúngar, mör ti! 
7-^ 
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skaSa, framar yfir mig Blossar Gu?)S icibif 

sem brennur til helvítis yíir ollum yfcrunarlausumy 

siokna þá hreiní út; og logmálsins bannfæríng, 

hvorja þú, ininn Freisari! borií) hefur, verfeur þá 

ab eingu; Djofullinn, sem mig áklagar, og eptir 

IjOgmálinu, hvort eg hrœ^iliga brotií) heíi, vill 

heimta mig út, sem sinn eigindám, fær fullkomib 

afsvar, ab hann eingan r^tt til mín haíi; þar eg, 

meb trúnni, heíi tekií) ab mör þitt röttlœti; og 

dau?)inn, seni þú í sigur svelgt hefur, orkarþáalla 

eingu. Komi þá daufeans myrkur yfir mig, já 

komi þaug hastarliga, ef þú svo vilt, líerraJesú! 

komi þaug! mín sálar værí) og sainvitsku rúseini þarf - 

samtekkörtþ.ar viba^ raskast, ef þú, á þeim tíma, 

veitir mhv lifandi trúar styrkleika, á þína frit- 

þægíiigu. Æ breiddu þá þinn blessafea bl(5í)fa(^in, 

góbi JesúJ múti mör, einkum á minni dauba stundu! 

Eg sét allt mitt traust einasta á þig! Verndaþú 

mig frá þeim voba, sem sálu minni grandaí) gét- 

ur, þegar eg á vib þessa veroldu aí) skiija; svo 

henni, þó líkamans hreysi broíni, höipií) veríi, á 

landi lifendra eylífliga! Æ, heyríiu nú þessa mína 

bam, Ilerra Jesú! og bænheyrlu hana þér tU 

dýrSar, en mér til blessunar! Amenl 
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S j ö V e r s 

uí af sj0 Orfeura Krists á krossinurn. 

Lagi^: Allt eiiis og blómstri^ eina. 

1. Vers. •Jesii! er baíist meb blfóu, blcssat- 

ur fyrir þeim, sem þig, meb sinni stríbu, særbu í 

þessum hcim; eins bib þii fyrir ollum, eínkuxn 

þeim dýrka þig, svo þeir í himna holliini, hreppi 

kjor yndislig! 

2. Vers. Munabarlausri móbur, miskun e1 

gleymdi þín, Jesu, ininn blífei brófcir! bii þú cins 

sálu raín, forsvar, þá fer hun héban, fráskilin glæpa 

keim, svo hán þig fái s^ban, sjálfan í betra heim! 

3. Vers. Ríeníngjans sem aS seinu, sannri þó, 

ybrun tókst, Jesú I meb orSi einu, ondu hans glebi 

jókst; mig lát í mínura dauba, raiskun eins únna 

og hann, og frían affári nauba, flytjast í hirana rann! 

4. Vers. 0 Jesúl yfirg^llnn, af þínum Fobur 

varst; á því er einginn efinn, ah mínar syndir 

barst, sálu á sem líkama; síst yfirgefurþú, nokk- 

urn í naubum framar, er náb hefur sannri tní! 

5. Vers. þig, Jesú! þyrsti forbum, þínum á 

fcrossi mjog; svolun af sannleiks ortum, sem raaúf- 

ir, hefi jeg; láttu mig þartil þyrsta, abþjónaduM 

af trygb; ííyttu mig svo hií) fyrsta, í fribarins 

sœlu bygbl 

6. Vers. Fullkomnab forbum saglir, Frelsari 
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minn! á kross, þegar þu líf útlag?)ir og ieysíir af 

sektum oss; fullkomna ybrun unntu, eg gjuri^ af 

hjartans rót; fullkomna m^r svo muntu, mebdeila 
svnda bút! 

7. Vers. þú folst í Fnburs hendur, Frelsar- 

inn! sálu þín, úti þá varogendub, æfinnar mæba’ 

og pín; svo taktu sálu mína, sæll Jesú! þ&r í 

hond, nær slitnar lífsins lína, leys af mer synda 

l)ond! 

-- 

Bæti fyrir liúsleistur á sunnuduguni* 

O Drottinn Gub! þú sem ab afloknu skopunarverk- 

inu hvíldist á þeim sjounda deigi, og sem skipab 
hefir oss skepnum þínum ab helga þann sjounda 

part vors tíma til þinnar opinberu dýrkunar. Æ 

hjálpa oss nú í dag ab hlýba trúliga þessu þínu 

heilaga boborfei. Vér þokkum þér, aÖ þú hefir bob- 

Ib oss ab elska þig og ákalla, því vér vitum aí) 
náb þín og vinátta er lífinu þúsundsinnum betri, 

já v^r lofum þig fyrir þab, ab þú í dag skipar 

oss ab hvílast frá líkaraans erfifei, svo v^r fáum 

þcss betra færi afe dýrka þig svovel heima hjá 

oss, sem í þínu húsi, meb heyrn og lestri þíns 

orbs, meb bænum og heilogum, hugleibíngum og 
gubligu innbyrbis samtali. 0 g&f oss nú ab byrja 

þcnnan dag og þessa viku í þínum otta; gef oss 

lifandi ímindun um þína allstaSar nálægb; og mibt 

í því vðr framberum vorar bænir fyrir þig, í 
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nafni vors einasta meíalgángara, Jesú Krists, þá 

sannfœr oss um, aí) þií sört nálœgur ollum þeim sem 

þig ákalia, olluni þeini sem þigítrúnniá lians nafn 

aubmjúkir ákalla. Aíb vísu erum ver, Iiimneski Paí)ir! 

omakligir aí) kallast þín bnrn, af því v^r hnfum svo 6- 

toluligar syndir moti þíir framife; en ájv'b se þbr fyrir 

þafe, þú gafst oss þinn son Jesúm Krist, til aí) deya 

fyrir oss, því annars hef&uni vér eylífliga tortínst 

En þú miskunabir oss, og lætur oss þá miskun í 

þínu or?)i kunngjora. Hjálpabu oss, í dag, mei) 

áhuga ab spyrja: hvaí) skal eg gjora svo eg holp- 

inn verbi? og sí&an trúliga fylgja þeim rá^um, 

sem þú oss þar til leggur. Ver þokkum þör fyr-r 

ir þah, ab þú í dag villt unna oss ab heyra þitt 

heil. orb, sem frelsa kann sálir vorar. Æ gfef oss 

athiigasamt hjarta til a?) heyra þafe, og áhyggju- 

fullt aí) lifa.eptir því; lát þab ei fordæma oss, 

heldur fríkenna á sí^asta dcigi. Gíifjollum k^nni- 

nionnum, og sérQagi þeim sein oss á aí) k^nna, 

anda til aí) sýna oss þann r^tta veg til sáluhjálp- 

ar. Vek upp samvitskur vorar me?) orbi þínu, svo 

vor spillíng verhi oss ottalig, syndin vibbjö&slig, 

þín náí) girhilig og Jesú friSþægíng úendanliga 

dýrmæt. Lát alla vora vini og vandamenn, já 

alla sem Kristnir kallast, uppvakna til aÖ sorga 

af alvoru fyrir sálum sínum, og láttu þína náh 

vinna sigur yfir hjarta þcirra til sannrar umvend- 

unar, sáluhjálpligrar trúar og réttrar lífernis betr- 

unar. V^v bibjum, o vor Guí)! ab þú látir þinn 
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auda var^veita vor hugskot frá ollum saurugum 

þaunkum^ vora tungu frá dvifeurkvæmiligum oríiura, 

og vora hegSun frá ósæmiligum verkum. G^f oss 

ab gánga til þíns húss meb auí)mýkt, dvelja í þínu 

húsi meh andagt og fara frá þínu húsi me^ besía 

ásetníngi. Styrk miuni vort til ab nema þitt orí), 

skinsemi vorai til ati skilja þaí;, og vilja vorn til 

aí) breita eptir því. Vör cnim fáfrúSir, uppfræí) 

þú oss; vér erum sekir, fyrirgi^f þú oss; vör er- 

um vondir, umvend þú oss. Bœnheyr oss nú, 

6 Pabir! um allt þetta, vcgna þíns sonar Jesú 

Krists, hverjum ásamt þer og heil. anda sö hciSur 

og lof ab eylífu! Amen! 

Bæu eptir liú$le:stur á sunnud0§^iiii. 

V&r þokkum þ^r, allra miskunsamasti Faí)ir!fyr- 

ir velgjornínga þá, sem vör þeigib hofum af þ&r, 

á umlifenum deigi. V^r þokkum þer fyrir fæfci 

og klæbi, og allar aíirar velgjoríir til þessa lífs 

nauíiþurftar, en vfer þokkum þér þú allra heldst 

fyrir þinn kjærleika í Kristú Jesú, hvorn þú oss 

kunnan gjoríiir meí) hans Evangelíú; fyrir mebol 

ná(Sarinnar og fyrir von dýrSarinnar. 0 hve dá- 

sainligt er þab, a?) oss vesælum syndurum predik- 

ast skuli fyrirgéfníng syndanna, fyrir bláí) vors 

líerra Jesú, og a?) oss skuli frambjofcast ah fá 

hlutdeild í henni. Oss heíir, 6 Herra! k&nnt ver- 

ib hvorsu syndugir vör seiim í þínu augliti; vör 

biiijum þig: lát oss meÖ hugarángri íinna til synda 
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Torra. Já lát endurminníngu þcirra vcrba oss al- 

varliga bitra og byrbi þeirra áþolandi, en þar v^r 

iieyrt hofum bofeskapinn af Jesu, sem dd til þess 

ab burtutaka syndir vorar, œ svo göf ab vör gí^t- 

um meS lifandi trú trúab á hann, meb trúaíir i 

von tilbeíiib Iiann, og meb vonarfullum kjærleika 

eptirfylgt honum. Nú þar sem vtir megnum ekk- 

crt þetta án þinnar nábar, þá send oss þinn heil. 

anda, eptir þínum fyrirheitum, svo hann upplýsi 

vorn skilníng, helgi vorn vilja, og hreinsi samvitsku 

vora af daufeum verkum, meb Jesú bldSi. O Ilerra! 

g&f oss vií) endíngu þessa heiL dags, ab g^fa 

fundib til þess, hvab dseigjanliga dýrraætar vor- 

ar sálir eru, og þa& kann alls ekkert manneskj- 

una stoba, þd hún vinni allan heiminn, ef hún 

Iftur tjdn á sálu sinni. Nú er einn dýrmæfur 

Drottins dagur umlibinn, og vÉr vitum ekki, hvort 

viir fáum annan aptur ab líta. Máskö áíiur enn 

annar k&mur, ab v?ír komnir verSum inní eylífb- 

ina. Ó hvab morgum Drottins dugum hofum vér 

til dnýtis tapab. Hvorsu lítt hofum v^r brúkab 

þann nærstlibna, eins og vör heftum átt a?) brúka 

hann. Ilvorsu kaidar hafa verib vorar bænir um 

þína náb ; hvorsu tilíinníngarlaust vort hjarta undir 

þínu orbi; og þd oss haíi pr&dikaíi veriít, ab Krist- 

ur hafi dáib til ab frelsa oss, hvorsu lítt hefir sá 

stdri og blessabi sannleikur á oss tekib. ó misk- 

unsami Gub! fyrirg^f þú oss og hjálpa þú oss nú 

á þessu kvoldi, áímr enn v&r apturlykjum augum 
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vorum, æ hjálpaSu oss til ah ílýa til Kristum, £ 

saiinri trií á hans frtóþœgíngu, meí) brennandi 

bæn um náf) og frclsi; svo ef ver leggjumst ut af, 

til þess ab vakna ei aptur til þcssa lífs, af) yhr 

þá mættum sofna út af í Jesú nafni, ogverSa svo 

ab eylífu sáluhúlpnir fyrir hann. En ef þú lof- 

ar oss afi sjá Ijos annars dags li&r á jorhu, þá 

bifijum vhr þig, af) þú veitir oss, ab umþeinkíng 

þess Y^r heyrt hofum af orf)i þínu í dag, mætti 

veria oss í fersku minni, alla þá eptirkomandi 

viku, hvorja vðr nú byrjaf) hofum. {^egar vér 

freistafcir veríium til syndarinnar, 6! ab vér gjæt- 

um þá minst þess, af) syndin krossfesti vorn 

Frelsara Jesúm Kristum. 0 af) vhr gjætum al- 

varliga ásett oss, fyrir þinn nábar krapt, aldrei 

framar vísvitandi af) syndga. 0 af) vér umílýum 

þá stabi, þær pcrsonur og þau tækifæri, sem af) 

undanfornu hafa leibt oss til ab brjúta þín bof)- 

orb. 0 afi ver ottumst framar af) styggja þig, enu 

tapalííi vorii, og kappkostum framaraf) þdkknastþtir, 

enn af) frelsa líf vort. 0 af) viir aldrei skomm- 

umst vor fyrir ab láta í Ijosi vort áform, af) lifa 

eptir þínum vilja. Lát oss skammast vor fyrir 

syndina, enn ei fyrir neinn hlut annan. Lát oss 

aldrei blygbast vif) af) jáfa vora trú á Kristum 

þarin krossfesta, heldur oruggliga berjast undir 

hans merkjum móti holdi, heimi og djoíli, og á- 

framhalda ab vera hans trúlyndir stríbsmenn allt 

íil daubastundar. 0 Gufi vor Fafirl hvors nátt- 
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lira og eiginligleiki alltíí) er, a?) miskuna og fyr* 

irg&fa; tak á ni<5ti vorum aubmjukum bænuin, og 

veit þeim náfearríka áheyrslul Æ gjor þaí) vegna 

Jesxí Krists þíns sonar fribþægíngar og fyrir- 

bonar! Amen. 

Bæii á boðuiiarclas Iflariu. 

Ó þú lj(5mi Ffíbursins dýrfear og speigill gut^dám- 

ligrar veru, Ilerra Jesú! þú sem crt vor sanni 

Guíí og eylíft líf, ver þínir bræbur, cptir þinni 

manndomligu náttúru, tilbibjum þig í aubmjúk- 

ustu lotníngu, þú sem tilbeíiinn ert af ollum hei- 

logum Einglum; já, v^r tilbiSjum Gu?) íþ^r. Lof- 

aíiur og blessabur vertú, þú Skapari allra hluta, 

sem alla hluti ber meb þínu kroptuga Orbi, og í 

hvorjum allir hlutir standast: já vér lifum, hrœr- 

umst og erum í þbr, í þínum allstafear nærver- 

anda og allt uppfyllanda Gufedúmi (Eph. 4, 10). 

Göf ab ver skynjum æru þá, sem oss er veitt í 
% 

því, ab þú uppá þig tokst vorn Manndom, og þab 

upphvetji oss því framar ab líkjast og þáknast 

þínu gufedðmliga réttlæti, heilagleika og kjærleika, 

sem þú framar af elsku til vor líktist vors mann- 

eskjuiiga eblis me?ískapa?)a úfullkomleika, í þínu 

nifcurlægíngarstandi; svo vor manneskjuliga náít- 

úra mœíti á sí&an fyrir þig upphefjast til allrar 

moguligrar hluttekníngar þeirrar Sælu, sem þínum 

mannddmi er síban af Gu?;dúminum mebdeild. 

þá fáum'vér fyrst þekkt þig sera þú ert, eptir 
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sameiníngu Gu?)d<5ms og Mannddms, í þinni pcr- 

sdnu, sem oss hfer í lííi er einslags rábgáta, og 

dýrkaí' þig þeirri dýrkun, hvorri einginn hold- 

ligur vansi fylgir í ímindaninni, eingin vanrækt í 

æfíngunni og einginn brestur í ávoxtunum; held- 

ur miinum ver þá, Einglunum líkir, sjá þig og 

dýrka í himnesku Ijdsi eylííiiga. - Unn oss þess, 

f^íikir þinnar guí)ddmligrar elsku til vor, þinna 

mannddmligu bræÖra! Amen! 

Bæn á l^liirdag:. 

Eíofafcur og blessaíuir vertu, Herra Jesú Kristi! fyrir 

innsetníngu þinnar heil^gu kvoldmáltííiar, hvorja 

þii á þessum deigi stiptafeir og gafst þinni kristi- 

ligri kirkjii sem annan trygba pant, nær þú ætl- 

a^ir SLb sýniligum samvistum, h^r í heimi, vih hana 

ab skilja. Ó hvorsu dýrmætt minnisteikn og ept- 

irinind sjálfs þín— þvílíkur þú varst, þegar þú 

umg^kkst h&r á jorfeu, í voru holdi — má þessi 

þín raáltíb oss vera; því einsog gubddmsins fyll- 

íng bjd í þínum, fyrir annara augum lítilíjorliga, 

mannddmi, eins írúum vfer, ah í máltíí) þinni búi 

himneskir hlutir, undir útvortis lítilvægum sýnilig- 

um me^olum; svo vor trú á þinn GiiSddm í þín- 

um mannddm, og á þinn mannddm vegna gub- 

ddmsin.s íbúbar, má viíi brúkun hennar bæíti æf- 

ast og styrkjast, æfast vic) opt ítrekaba hátíí)!iga 

ímindun þíns algilda fribþægíngar oííurs fyrir synd- 

ir vorar; en styrkjast, af briíkun þess meöals, sem. 
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eins kreptugt og þaí) er, tila<i fullvissaosfi um þinn 

kjærleika til vor, eins kroptiigt má þafe vera til 

afe iippvekja lijá oss kjærleika til þíii aptur á inÓíi, 

Æ g^f oss þá, blessaí)! Frelsari! nábþíns heilaga 

anda til aí) g^ta borib viblíka virbíngu innvortis 

fyrir þér í þessari þinni minnis-máltíb, seni ví^r 

vildum fyrir þhr bera, ef v^r feingjum þig meb 

líkamligum augum stinann; því ef ver tfbkiira 

r&ttiliga máltíð þína, má oss veriba þab ab somu 

sáluhjálpar notum, sera ab fá sýniliga ab sitja og 

gráía vib þína blessaba fætur, einsog hin bersynd- 

uga forbiim (Lilk. 7. 37-48); sera ab grípa, meb 

líkaras hondu, í þinn klæbafald, einsog’hin bl6£- 

fallssjúka (Lúk. 8. 43); sem ab Iierbergja þig í 

liúsi voru á líkamliga vísu, einsog Zachæus forb- 

um (Lúk. 19. 9); já, sem þab, ab þreifa ineb lík- 

ams hondu á þínum píslar sárum, varb lærisveiní 

þínum Tiiómasi (J6h, 20. 27); svo v^r þá, sem 

hann, getura í fullvissu trúarinnar hrúpab til þín 

og sagt: 6 Herra Jesú, -þú ert Drottinn minn, og 

Gub minn!^^ Veit oss í henni ab íinna, hvab sæt- 
$ 

ur og IJúfur þú ert, og fá sern nokkiirn íþrsmekk 

sælu þeirrar í vorum hjortum, sera þeir eiga loks- 

ins í vændum ab nj6ta, er siíja munu til borbs 
f 

meb Abraham, Isaak og Jakob í ríki himnanna, 

(Matth. 8. 11). Gef oss ab g^ta cins sannarliga 

etib og drukkib þitt hold og bI6b, meb nuinni trú- 

arinnar innvortis, sem vbr, meb miinni líkamaiis, 

neytum þess helgaba braubs og víns útvortis, í 
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þfna minníngu. Lát þessa himnesku fæ&u eins 

styrkjavorn innra mann á vorri reisu gegnura ey^i- 

morku veraldar þessarar, til þess liimneska Zí- 

ons einsog fæíia sú, sem eingillinn forlum 

færbi spámanninum Elíasi, styrkti hann á feríi hans 

og ílotta til fjallsins Hdreb (1. Kg. bok. 19. 8); 

æ kom þií þá, vor hirnneski rettlœtisins Konúng- 

ur, Herra Jesús Kristur! Koni þá móti oss, og — 

optir þaí) þú mettaíi hefir oss meí) braubi og víni 

nábarmáltfóar þinnar her í lífi, legg þína bless- 

un yfir oss, fyrir hvab v^r viljum þá gjalda þer 

skyldugt þakklætis offur eylíílega! Heyr oss og bæn- 

heyr hérúm, hserstlofsverSi Frelsaril vegna þíns 

kjærleika til vor og umhyggju fyrir sálum vor- 

um! Amen! 

Bæii á fostudagiim láiig^a. 

Eylífliga lofaí^íur vertú, Herra Jesú! þú Guti og 

matur í einni persúnu! Lofafeur vertú fyrir þína 

manndónis - tekníngu, meS hvorri þú gjorbist vor 

bró^ir og mebalgángari; fyrir þinn himneska lær- 

dóm og heilaga lifnab, nieb hvorjura þú hefir vís- 

oss veiginn til eylífs lífs; og fyrir þína frií;- 

þægjandi pínu og dauí:a, ineí) hvorri þú orbinn 

«rt vor borgunarnuibur, og hefir sætt oss vib þinn 

eylifa fobur, svo vör erum nú allir — sem á þig 

tnium meb lifandi trú — hans úska-born í þer. 

Æ vor blessafci bróbir! bib þú fyrir oss, 3& vor 

trú á þig, ekki þrotxii, heldur sú sonn og lifandi, 
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til lofs þinni dýríiarligu náí). Veit oss ab læra og 

æfa þá yppurstu list aílra lista, a^ frambera þína 

fribþægíngar fdrn fyrir Gufes augliíi í trunni, svo 

syndir vorar verbi oss fyrirgefnar, en þitt rettlæti 

oss tilreiknab! 

Gef oss þinn heil. Anda, eins og þú gafst oss 

sjálfan þig, svo hann gjori oss hæfa til aÖ íaka 

á mdti þer og þinni fribþægfngu vcrougliga; íil ab 

fylgja þer og þínum lærddmi trilliga; og til ab 

taka uppá oss þinn og vorn kross og bera hann 

þoIinmdí:Iiga! V&r heitum því, ab standa ekki á 

mdti þínum heil. Anda, heldur gefa hpnum riim 

lijá oss; svo hann meigi leiba oss í allau sann- 

leika, en vér revnast saimleikaniim trilir allt til 
7 y 

daubans; svo daubinn, í gégnum þinn ddin, verti 

öss inngángur til lífsins! Bænheyr oss vor Gut) 

og Frelsari, vor Drottinn og Ddmari! Amen! 

Atliugasemd: þessar 5 sí^ustu bænireru útJag^ar úr ensku af 

sjera J ó n i sál. í M ru felli; sjá vikubænir hans í evan- 

geliskum smáritum Nu - 24. - 36. - 69. Einnig eru ^iku- 

sálmar Ual igr í ms sál. djákna Jdnssohar preutal-írí 

evaiig. smáritum No - 26. 
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Vikn Sálmar 
orktir af 

Hallgiími cijákna Jónssyni. 

Sunnudags Morgun Sálmur. 

Lagi^: Kristnir rnenn umfram aliar tí^ir. 

Astar þakklætí af anda’ og raunni) allir þðr Drott- 

inn! færum nú, ab út af þímmi elsku brunni, 

unun lötst til vor strcyma þú; um nærst afliína 

nætur tí&, náb þín yílr oss vakti blíb. 

Uppspreítu lindin allra gjæ^a, o Guí) vor Fab- 

ir hiranura á! lát oss í dag ei meinin mæ^a, í 

miskun ætífe vert’ oss hjá ; áheyrslu gólia vonuin 

va^r, veita munir oss, Drottinn kjær! 

Hreinsa vor hjortu, Herra mæti! herbergi 

svo ab verbi þitt; orb þín scu vort eptiriæti, 

oll mumi þá vor brotin kvitt. 0 ab dygbanna 

veljum veg, sem vísa bob þín gubdomleg. 

Lát oss ei girnast annab yfeja, cnn þab sem 

mætti líka þ&r, vort heilagt áform vyrbstu ab 

stybja, * vísiega svo framgaungum þbr; hugsan 

vor oll og hjartans giib, helgist þer, orl og verk- 

in nieb. 
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01 ab vanbrtíka ekki þyrbum, af þSr, vor 

Fabir! l&nta náS; af ollum hug þig einan virb- 

um, erttí vort sanna hjálparrá?); þtí á oss Btríbi 

eymd og kíf, ollum oss veitir sterka hlíf. 

I umsjtín þína, elsku brtí&ir! endurlausnari 

sæll Jestí! líf og sál felum leyst af mtíbi, Ifkn þinni 

ætíi) til vor sntíl hana vSr treystura allir á, því 

einum þér er náSin hjá. 

Einkum á vorri andláts stundu, ab þér oss 

takttí, Jestí kjær! til vor þá heldst í miskun mundu, 

a?) meigum þ^r œtíb btía nær, í sælu þeirri er 

aldrei dvín, títvaldra þar sera flokkur skín. 

Sunnudags Kvold Sálmur. 

Lagib: Um daubann gof þó Drottiun mör. 

Miskunarríki gtífei GuÍ) 1 gjæbsku v6r prísum þína, 

Ijtífur heíir þinn leyst snfnub, líknvirbtist monn- 

um sýna; þegar sannhelgan soninn þinn, sendir 

af hæbum eingétinn, er saklausan sig lét pína. 

Fyrir auglitiþínu því, þríeiniGufel tilbibjum, 

þakklátir, hjartans aubmýkt í; oss Adams breisku 

niSjum, þolgjæfei sýnir, vægfe og vorn, vHIt oss 

þín kalla tískaborn, ef þín r^ttindin yfejum. 

Oss fyrirliti?) aldrei fær, ef þín trtígtíbir leit- 

um; barnakvak vort þín biblund skjær, bænar-ii 

gjæbi heitum. I þína felum umsjtín vér, 0II vor 

lífs kjor og gjæfu hér, lífsbraut svo þtínga þreytum. 

Eign, líf vort, htís og ástvini, ab þ^rvirbsttí 

ab taka, einkum þér falin sálin sé, sofa^hvorí skal 
8 
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ef.ur vaka; þú hefir lofaí), líknin Iiá! a!b líta þín 

í>orii í miskun á, ef til þín trúuii kvaka. 

Vernda oss handaverkin þín, vors Jesú mei- 

ur blobi, endurleysta frá andar pín, en upphef á 

dýrbar slúiir; þá mun af oss um cilíf ár, útvold- 

uin mebur, lofgjerÍ klár, þ&r súngin, Gubvorgúii! 

Allstaiar nálæg vera’ alvís, vort líf seríú þá 

deyum, þína nálægÖ í nott hvor kýs, náiar leit- 

andi þreyum. Variveit þú oss í hœttum heim, 

hjá þer en æiri sælu geym, hvar sífeldt lof þ^r 

seigjum. 

Mániidags Morgun Sálmur, 

LagiÍ: Kom skapari heilagi andi. 

Astríki Drottinn! nllum nær, umbreyting nein ei 

tiunst hjá þ^r; frá þer Ijosanna fahir kjær! ílýt- 

ur allt gott, sem njútum ver. 

Otal hættur og eymdir her, oss mæta vilja 

nær og fjær; vort líf á þrœti veikum cr, veit eing- 

inn fyr enn daubinn slær. 

Eii þín miskunsemd aldrei þreytt, aí: oss, vor 

Fabir! lieíir gjætt; og ástargjeb þití úumbreitt, 

úr vorum naui&ura jafnan bætt. 

Veitt hefur þú oss heilla hag, hjálpræ^i, krapt 

og stirkvan dug, ab feingjum byrjab ena einn dag; 

ástin þín heíir glabt vorn hug. 

þ>rjúti ei lofgjorb þín ne prís! þogul nátt- 

úran frœbir oss, ab þín stjúrn dásom er og vís, 

vort einka sáluhjálpar hnoss. 
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Hughraustii' á þig vonum vœr, vel því sann- 

færiiir erum nu, af þínu orfei, afe eingum í^er, ilf- 

skúfa?) sem þín leita’ í trú. 

Í>(5 oss í heimi þrjúti allt, þaS sem vcrtjidin 

kallar gott, er þab vórt traustiÓ úfallvallt, ab ásí- 

ar ])ii oss sýnir vott, 

Nær v&r aS eins þig höfum her, Hcrra ííkn- 

samur, mildur, trúr, um ekkert skcitum annab ver, 

crtú vort skjúl og hlífíiar - múr. 

Fyrirgef brot vor, Fabir kjær! sem framib 

liofum moti þer, svo hlotnist oss sú heill frábær, 

sem helgum ollum tilreidd er. 

þín blessan veri yfir oss, alla blessa þú 

mcnn og hús; blessunar gef oss blíba hnoss, sem 

blessabur veitti oss Jesús I 

M á n u d a g s K v o l d S á I m ii r. 

Lagrib: 01dúngar Júba annars dags. 

J^olinmúbur er Drottinn dýr, dásamur, gúbgjarn, 

mildur, liír, hans ætíh verndar hjálpar hond, ura 

lá og lond, sín börn, og mýkir meinin vÖnd. 

Enn í dag hefir aubsýndt hann, ærna miskun 

vib sbrhvorn mann, aukib vorn frest um eina tíb; 

lians elskau blíb, ySrandi veitist ollum lýb. 

Oss hefu’ náfe og blessan býtt, blíSur í voku 

og svefni tíbt; hlífb og varbveitslu, heilsu kjor, 

firessing og íjor, hans mildin oss útskipíi or. 

Fyrirgcfib því afbrot org, oss heíirnærsta stúr 
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og morg, upporfun marga oss hefir téb, a?) allt 

vort géíi, lagist hans anda og orbi me&. 

Allt hvaS oss lofaí) hefir hann, hlotnast sér- 

hvorjum jafnan vann; sh æ hans nafni vegsemd 

vís, viríiing og prís, eins og hann sjálfur af oss kýs. 

Eilífi Guh 1 hvafe erum v^r, ab vife oss þann- 

ig hegí)ar þ^r; oss hefir gjort til gd^a þfi, gjorir 

enn ntí; a?)sto?) þín bregfeist aldrei sú. 

01 hvab vor gdbverk eru hör, dgild og hálf- 

verk fyrir þér. Hvab dfullkomin er vor dygí), 

umbdt og trygb, vor hlýSni fánýt, full me?) stigí), 

ÆI fyrirgéf oss, Fabir kjærl fjoldann synda 

sem drýgjum vær, og yfirgéf oss ekki í neyí), út- 

rikk af deyb; svo fri&arins rataí) fáum leií). 

Blíbi Fabirl oss bœnheyr þú, bregSast aldrei þín 

heitin trú, um áheyrn gdSa, afþvíhann, sem fri& 

oss fann, þinn son, afmáSi synda bann. 

I þínu nafni, 6 Jesúl aptur til hvflu gaung- 

um nú, treystandi þinni hjálp og hlíf, ab heptir 

kíf, og annist vora ond og líf. 

0 Jesú kjær I þá oblumst vSr, yndæla vist meb 

sjálfum þ^r, vibskildir heimsins freistni og fár, 

Frelsari klárl þ^r sh um aldir heifeur hár. 

þribjudags Morgun Sálmur. 

Lagib: Lifandl Guít þú lít þar á. 

Upprunninn dagur bendir brá&t, born Gubs ef 

viljum heita, af ollu hjarta, hug* og mátt, hön- 

um ,er skyldt a?) veita, lofgjorb og prís, sem nú í 

I 
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ndtt, nábabi oss, sto sváfum rátt; því kann ei 

neinn ab neita. 

Frá vorri barndðms fyrstu stund, forsorgab osa 

þú hefir, og veitt oss, Guí)! í voku og blund, vor 

hva?) sem þorf út krefur; dtal eru þau gjsfeSin 

gúb, Gub Faí)ir kjærl af þínum sjúi), er þú oss 

0llum g&fur. 

ÆI lát þfer treysta allt vort gSb, 6 Fafeir 

hjarta kjæri! eins þínum syni og anda meíi, af 

instu rút sem bæri; sameiníng vib þíg sjálfan þá, 

sálunni x6 og íxi'b mun tjá, þú morg hhx sorgin særi. 

Haldt vorri sálu vib þig vel, verndarinn allra 

lýfea, hneigþú vornviljaogþánka-þel, þínum r6tt- 

indum hlýSa. Géf aí) vér hotum glæpa verk, geymi 

oss æ þín hondin sterk, og styrki vel a?i stríSa. 

Vorra sálna sé unan œ&st, einum þér lofgjor?) 

veita, ástundan líka einna stœrst, or?ia þíns sann- 

leiks leita; Jesú, þíns sonar, kvol á kross, kvitt- 

an og bðt sé nllum oss, hann r^?) oss miskun heita- 

Jesúl á vorri andláts stund, oss huggi best 

þín pína, er Iei?st, svo mættum á þinn fund, inn- 

gánga í sælu þína. Sö oss þá ollum bló?) þitt 

best, borgun fyrir vor afbrot vest, andar mein 

0II þá dvfna. 

í)ri?)judags Kvnld Sálmur. 

Lagi?): Konúng Daví^ eem kendi. 

Alvaldi ástar Fa?)irl allra, sem kallast born, um 

ár og alda ra?iir, er ætí?) sýnir vorn, og villt oss 
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vera hjá; húma tekur í hcimi, hærst 'nábin þín 

oss geymi, og for&i vondu frá. 

pá er oss óhætt olluin, vií) iilra makt og slægb, 

þegar ver 'þig á kollum, þú veitir rd og væg?); 

nœr þinni hjálpar hond, upplýkur, allir sefejast, 

endurnærast og glefcjast, um liimin, lá og lend. 

Fabir! í þínar Iiendur, felum v^r líf og sál; 

í þinni umsjóii stendur, eign vor, sjon, heyrn og 

mál, vit og vel lí&an gdÖ; lát þú oss lífgjöf sanna, 

líkn þína og gjæfesku kanna, og seí) afþínumsjoí)! 

Drottinn! géf vel þeim vegni, er viiurkönna 

þitt nafn; mdt heimsins hrekkja megni,'hjálpa, þá 

raiinasafn, afeþjakar 6í)um h^r; lát oss þ^r Ijúfa 

hlý?)a; leystir frá sorg .og kvífca, hálpnir þá verfe- 

um vÉr. 

Syndanna fjötrum sáru, svipt af oss, Drott- 

inn vor! kristindöms dygíia kláru, k^nn oss ah 

rekja spor; svo mættum þökknast þer, og eptir 

heimsins hrygfeir, himnanna sœlu bygíiir, frelsaíiir 

fáum vér. 

Jesú vor bröSir blíí)i! sem bœttir fyrir oss, 

í þínu ögna stri&i, er leiSst á hörbum kross, lát 

þá forþ^nun þín, oss koma æ til besta; ,og afreka 

sælu mesta, í dýrb sem aldrei dvín, 

Mibvikudags Morgun Sálmur. 

Lagií): Upphef og augun míu. 

Wafn þitt, vor gö&i Gu&I gofgab um aldir se, þú 

lán og lífsfognub, lætur oss þrátt í tje; vor telur 
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hófu?) hár, hlíffe þín er hvorgi rír; þinn líknar 

kraptur klár, kroptugur meh oss býr. 

í>ú hefir nú í nútt, ná^ugur oss ei gleymt, 

en hefir alla rútt, í þinni voktun geymt; þeiin á 

þig vona víst, vernd þín er hvnrgi fjær; þú læt- 

lir þrjúta síst, þaí) sem vil&þurfum vœr. 

Syndin oss særir Ijdt, sínum freistingum met&, 

0II hcnnar íllskuhdt, ángri vort fylla gííí); gjor þú 

vort hjarta hreint, helga%ir verbuni þá; svo bæíii 

Ijdst og leynt, lofgjorb þér miinum tjá. 

Blessa vort áform allt, ab meigi lukkast vei; 

vií) þinn oss veginn haldt, vort göf a?) hjartans 

þel, röttindin ræki þín, og ráfein allra best, ab oss, 

þá œfin dvín, ununin veitist mest. 

Veit oss styrk voldugan, ab vorumst brotin 

Ijdt; eíl þú vorn innra mann,a?i sporna lostum 

mdt, vorí daglégt veit oss brauí), var?)veit ossslisum 

frá, eyb iífs og andar naub, cngu vör kvíí'um þá. 

HvaS sem þín miskun mild, mi&Iast lætur til 

vor, þinni, Gnbl vísu vild, vor felum œfi spor ; 

hvort Kf efea dapur dey?), í dag ah hoiidum ber, 

sálina ei sakar neyíi, se hún, Drottinn ! hjá þer. 

Mibvikudags Kvold Sálmiir. 

l-agi?): 1 dag eítt blessa?) barui^ er. 

Mildi, voldugi, vísi Guí)! veitt sö þer lofánenda, 

fyrir lán, vernd og lífs fognub, löíst eingin slis 

oss henda; dútseigjanlig er þín náfe, ab oss þín 

forsjdn hefir gáb, og varna?) voSa follum, um vora 
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iiSnu íefitíí), ætíí) hefir þín miskun blfb, gSfist fróm- 

um gjurvjellum. 

Guí)! setíö g(5í)ur nllum ert, yörandi sem þín 

leita; ávallt oss sýnir orö þitt bert, þitt ástarþel- 

iö heita; í andstreymi þú ert vor hlíf, í dauÖan- 

um vort sanna líf, til þín í trd nœr kollum; og 

þðtt aö syndgum þráfaldt vér, þín miskun æ fram- 

boöin er, yörandi sálum ollum. 

A6 þ^r tak vora ond og líf, er þú oss g^fib 

hefur; vertú ætíö vor vernd og hlíf, vor meÖan 

hérvist tefur; freistingar þegar falla oss á, FaÖirl 

oss styrkja vyröstú þá, aÖ frá þbr aldrei follum, 

heldur aÖ stríöum herknir vbr, mút heimi og girnda 

vondum her, og úvinum sálar nllum. 

Vor Herra Jesúl vert^ oss hjá, vort traust 

er á þér einum, einkum nær heimi forum frá, 

fulltýngi þitt vér reynum, herbergi þití vort hjarta 

huggun samvitsku lát í tje, er særist synda 

kvíÖa; lát osa alla uns líf h&r dvín, læra aÖ stunda 

boÖin þín, þér einum þjúna og hlýöa. 

Pimtudags Morgun Sálmur. 

LagiÖ: GleÖ þig GuÖs sonar brúÖ. 

Iijús dagsins Ijúmar enn, lofsýngjum kristnir menn, 

Guöi hjálpara góÖum, sem géfur ollum þjööum, 

miskunar gnúgt og mildi; minnast þess hver einn 

skyldi, 

Hvorn morgun Herrann þíöt, hjálpráö fram- 

býöur tfÖt, oss breiskum Adams sonum; allir þvt 
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sýngjum honum, þakklæti af hnga hreinum, hann 

verndar oss frá meinum. 

Synd þ<5 aí) vinnum v5r, vondsliga móti þ^r, 

fyrirg^f, Faíiir gðíjurl fyrir þinn son, vorn brðSur, 

sem lífi ei þirmdi sínu, svo feingum lausn frá pínu. 

0 Gubl þín gjæbskan blífe, gæti vor allatíb; 

falli vyrbstú oss forfea, fyrir krapt þinna orfca; aí> 

stobugir standa nœSum, styrktir af þínum gjæfeum. 

G&f þitt orb, Gubl í dag, greibi vorn sálar 

hag, svo aS þér hlýbnis heifeur, af hjarta veitist 

greibur. phr ber þakklæti ab gjalda, og þjdnkun 

um aldir alda. 

pig lofi allt hvab er, í upphæbum og hBr; 

fyrir stjúrn friÖar vísa, fúsir þigskulum prísa, Drott- 

inn! uns dýrbar prýbi, dásamri þú oss skrýfeir. 

« 

Fimtudags Kvnld Sálmur. 

Lagib: Uppá Qallib Jesús vendi. 

í'abir blíSi á himna hæSum, heibur, lof og dýrb 

þ^rlallamettar^útalgjæbum, Eingla, menn og skepna 

her; gfef ab þar um þeinkja næSum, þinn svo 

rúmum prís sem ber. 

Vort kvoldoffur vyrbstú þyggja, velgjorning- 

um þábum mdt, og í miskun aí) oss hyggja, æ géf 

hotum verkin Ijöt, og for&umst þig vorn fobux 

styggja, frelsi er gafst og raunabút. 

En vér meigum yfirklaga, er vor syndin morg 

og Ijút, vðr sem hofum vora daga, voldugum þér 
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franiiö mót; vort líf gjorum vér ei laga, scm 

vcrbskulda þín ná&ar hÓt. 

Hjartab þxínginn synda særir, sár - feignir þinn 

fundinn á, viljum \hr því, Krisíi kjæri! konia* og 

dýrstu lækníng fá, er oss þjáí)a endurnæri, og þig 

blí^-an mættura sjá. 

Refsa’ oss ekki í rei^i þinni, rettlátasti FaÍ!- 

ir kjær! ángri marin ond vor finni, áheyrn, þín- 

mn íróni nær, clskuríkiist a?) oss hlynni, eilíf 

sniskun þín frábær. 

Líf vort geym og leystan anda, líknsamur uns 

æfm dvín, þá mcStak hann þer til handa, þríeinn 

Guí)! og miskun svn, aí) hlutskipti utan vanda, 

oblist þar sem dýrí)in skín. 

Frifearins í faÍ!mi þínura, fulloruggir hvílumst 

þá, frelsaííir af fári og pínum, fáum blíban þig 

ab sjá. Nær í dýrítar skruba skínum, skulum ei- 

líft lof þer Ijá. 

Fostudags Morgun Sálmifr. 

Laglí): Allt eins og blómstrií) eina. 

Ijof se þer, Ijúfi Faí)ir! vor líkn og hjálparvon, 

v^r finnum frelsi glai&ir, fyrir Jesúm þinn son, 

hann oss úr háska leysti, hiigsvoiun gaf og fri^, 

fallna á fætur reisti, svo feingjum andar grií). 

Fyrir þer, Herra híri! hugrakkir byrtumst ver: 

hva^ er sem ei útskýri, afe náíi þín mjog stórcr? 

í nótt frá elliun meinum, oss frelsa náfeir þú; ást 

þína’ í ollu reynum, ei g^íur brugiist sú. 
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J>arfyrir þ^kkum glaiir, þíir Guí)! fiem niak- 

iigt er, af lijarta, og viljum jlirabir, herral full- 

treysta þer, ab þu í dag og íetí^, oss geymir vel 

þfn born, sikrir oss súrt inútlæíib, en sert vor 

lijálp og vorn. 

þ>íns ótta g^f ab gjætum, grandvarir útlegb í; 

skemtun af synd ei sætum, svikullri ávallt, því, 

cndurlausnarinn lý^a, leysti oss henni frá; oss 

ber því orugt strítia, ab mættum sigri ná. 

Heimurinn hættu stofnar, lioldib oss pretta 

vill, freistíngar dygíba dofnar, og dárleg syndin 

ill; aldrei oss yfirgefbu, ástríki hyrfcir trúr! 

hjálpatiul hvorgi teffcu! hætíunni rikk oss úr. 

Veit oss afc vaka og bifcja, vær svo ei 

freistumst her, í strífci vyrfcst oss styfcja, svo stafc- 

ist fáura v^r; s\o ver afc sigri unnum, sælunnar 

ofclumst hnoss, og frjálsir fagna kynnum, þeau 

fvrir oss dú á kross. 
■ 

Fostudags Kvold Sálmur, 

Lagifc: Jesús Kristur afc júrdan kom. 

Dagur enn nú á enda er, ást fyrir Gufcs og mildi, 

en nætur tíminn nálgast fer; neyfc myrkra þo ei 

skyldi, hræfcast, sá Gufci hefir á traust, hans náfc 

er vís án enda; sína miskiinar sæta raust, sífeidt 

OS3 lætur kfenda; og bolmæddum til sín bcnda. 

þygíí vort kvoldoffur, Herra hárl og hygg 

afc vorura bænum, þig bifcjum, dýrfcar kúngur klár! 

og klokkvir til þín mænum, vertu vort hælt nú í. 
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ndtt, ney?) lát oss einga saka; g^f ab oss verSi 

vært og rótt, allt vondsligt hrek til baka, og virSst 

oss ab þ&r taka! 

0 Gu&I svo náííir elska oss, a?) einka son 

þinn mæta, l^tst kvol og daufea líba á kross, lausn 

svo at) feingjum sæta, v&r, frá eilífri andar þrá, en 

hrepptum lífgjof blít)a, þar fyrir gjorura þakkir 

tjá, þér Fafeir allra lý&a, sem af oss sviptir kvíSa. 

Særir oss íjoldinn synda þrátt, sakfallna því 

oss játum, undir þinn gufeddms mikla mátt, misk- 

una oss ránglátum. Hyrt ei, sem forþ^nt hofum 

vær, hegníng eilífri metiur; Frelsari manna, Kristi 

kjær! kraptur þíns dau?)a skéfeur, sh oss til lausn- 

ar sjebur! 

p6 eymdir heims og abkast mest, eigum her 

vib at) strfóa, eilífi Gu&! þitt or&ib best, upphvetji 

oss þ^r a?) hlý&a, þa& et vort Ijds í lífi og deyb; 

lát oss fast þar vi?) halda, svo eptir heimsins 

eymd og neyí), auíinist oss þéra?) gjalda, lofgjor?), 

um aldir alda. 

Laugardags MorgunSálmur. 

Lagí?): Hjarta?), tánkar, kugar, Binni. 

liof sé þér, vor Ijdfi Fa?)ir! líknin manna og 

verndin traust, frelsi þínu fognum gla?)ir, feingum 

ná&ir slisalaust, í nótt, svo a?) ekkért mein, ángr- 

a?)i né ska?)semd nein, heilsu, líf og heillir hlut- 

um, hjálpar þinnar allir nutum. 

Hjortu vor me?) fognu?) fyllir, Fa?iir ná?)ar! 
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enn í dag, meb elsku þinni’ oss sA þér hyllir, all- 

an blessar þú vorn hag; 0II þín breitni er ein- 

skjær náb, er þitt vísa GuSdðms ráb, oss útbýtir, 

en þ(5tt hyrtir, elsku vib oss þar meb byrtir. 

G^f ánægbir ætíí) værum, <5 Drottinn! me& 

skamtinn þinn, og oss til nota ávallt færum, ef 

agar oss þín hondin stinn, þín úthlutan ætífe er, 

oss hib besta í lífi hér, ef elskab þig af alúb fá- 

um, allt til gdbs v^r þéna sjáum. 

Allir þig af a\ub bi?)jum, í dag vertu, Guii! 

oss hjá, veit ab ekk&rt vondsligt ySjum, varna 

tjðni og slisum frá; öllum géf ab þekkja þa?), þig 

a?) eigum foSur aS; á bjargi fosíu bygb sá reisti, 

bœnrækinn sem á þig treysti. 

011um þínum Qpdurleystu, æSstu, Jesú! misk- 

un tjá; fallinn hvorn á fætur reistu, fundinn þinn 

sem girnast á! bibjum hjartans aubmýkt í, afmá 

vora synd sem ský; &h útrunnib blðb þitt blfta, 

borgun vor og allra lýíia! 

Laugardags Kvnld Sálmur. 

LagiÍi: Herra! þör ekal heiÍ)ur og lotníng. 

ber, Drottinnl þjúnkun fúsa aS gjalda, þokk 

og prís fyrir ást og náb margfalda, er heims um 

reiti, hér oss veitir, hvorri ei breitir, henni ef leit- 

um halda. 

En hefir þú oss þyrmt Yib fári nauba, og þín- 

um mettab velgjorníngum snauSa; frá sál’ og lífi, 

súta kífi, svipt, þín blífi, bjálp vor hlíf £ dauíia. 
r 
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OríiiÍi þiít 063 endurnærbi þjáÖa, elskan byrt- 

ist þín vife oss fárába; son þinn blfóa, sendir þfba, 

sárt aij strfta; fttst hann lýbi ná£a. 

þu oss k^ndir þekkja veginn sanna, og þinni 

af hendi marga velgjorÖ kanna; er þú kýs, at oss 

skuli lýsa, og veginn vísa, ai> vorfe þig prísum 

manna. 

Ei þií girnist glotun mindar þinnar, gjæisk- 

au vyriiist þín oss Iieldur kynna, ai nátin greit, 

stí nög til reitu, er nautum eyti, og frft oss 

iefti at íinna 

O at gleymum aldrei alíkura gjætum, er at 

oss streyma líkn frá Guts á hœtum; þokkum 

heldur, þeim oss gtldur, hjúkrun hreldum, en 

hvorgi veldur mætum. 

Nútt komándi nát þin oss ei gleymi, nauca 

vandi allur burt svo streymi; at sofna næbum, 

sviptir mætum, saddir gjætura; hjálp af hæt oss 

geymi! Amen. 
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